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Voorwoord

. it activiteitenverslag is het eerste van het nieuwe millen- 

*  ™  nium. Het sluit niet alleen een decennium en een eeuw 

af, maar ook het INTERERREG ll-programma dat liep van 1994 

tot midden 2001 . Daarom vindt u niet, zoals gewoonlijk, een 

activiteitenverslag van het voorbije jaar, met een overzicht van 

de in dat jaar goedgekeurde projecten. Dit jaar is gekozen voor 

een iets andere aanpak.

Het eindverslag toont de realisaties van de voorbije INTERREG II- 

periode. U vindt er informatie terug over alle projecten die ge

durende de laatste v ijf jaar werden goedgekeurd en uitgevoerd.

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland 

hebben de voorbije periode de ambitie geúit om de grensover

schrijdende samenwerking ook in de toekomst verder gestalte te 

geven. Het nieuwe INTERREG lll-programma zal ook nu helpen 

om deze ambitie in realiteit om te zetten, maar binnen de 

Scheldemondraadwerklng dienen zich nog opportuniteiten aan. 

En dat is toch een hoopvolle start van dit m illennium.



r

INTERREG II

1.  H I S T O R I S C H  O V E R Z I C H T

begin 1991

Een consortium van studiebureaus, WES, BRO, GOMOV, 

het stafbureau economisch onderzoek Zeeland en bureau 

Pieter van Run, werken een gemeenschappelijk ontw ik

kelingsconcept uit voor de Euregio Scheldemond.

IN TER R EG I
december 1991

de Europese Commissie keurt INTERREG I goed en stelt 

3 ,68  miljoen ECU ter beschikking aan Europese midde

len.

december 1 993

de laatste middelen binnen het INTERREG l-programma 

worden toegekend. 

december 199 5

de laatste projecten zijn afgerond.

INTERREG II
ju li 1994

aankondiging van het INTERREG ll-programma voorde 

Euregio Scheldemond. 

september 199  5

de Europese Commissie keurt het INTERREG ll-program

ma goed en stelt 11,09 miljoen ECU ter beschikking aan 

Europese middelen. 

december 1995

eerste Comité van Toezicht INTERREG II. 

eind 1997

opdracht aan 'Research voor Beleid' tot het uitvoeren van 

de Tussentijdse evaluatie INTERREG II - Euregio 

Scheldemond’. 

april 1998

definitieve versie van de ‘Tussentijdse evaluatie 

INTERREG II - Euregio Scheldemond’.

eind 1999

de laatste projecten INTERREG ll-programma worden 

goedgekeurd. 

juni 2001

de laatste projecten worden afgerond.

2.  O R G A N I S A T I E  I N T E R R E G  II

ia het Europese communautaire initiatief INTERREG

__________
beschikking van grensoverschrijdende projecten. Het 

INTERREG ll-programma dat liep van 1994 to ten met 

1999, met einde in juni 2001 , voorzag oorspronkelijk voor 

de Euregio Scheldemond een bedrag van 1 1,09 miljoen ECU 

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of EFRO:

9 ,8  miljoen ECU en Europees Sociaal Fonds of ESF:

1,29 miljoen ECU).

In een beschikking van 15 november 1999 van de Europese 

Commissie werd dit bedrag van 11,09 miljoen ECU vervan

gen door 11 ,544 miljoen euro (bestaande uit 10,171 m il

joen euro vanuit EFRO en 1,373 miljoen euro vanuit ESF).
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De Europese Commissie omschrijft de doelstellingen van 

INTERREG ais volgt:

- aan de binnengrenzen gelegen gebieden van de 

Europese Unie behulpzaam zijn bij het overwinnen van 

de bijzondere ontwikkelingsproblemen die voortkomen 

uit hun relatieve afzondering binnen de nationale eco

nomieën en binnen de Europese Unie ais geheel, zulks 

in het belang van de plaatselijke bevolking en op een 

ecologisch verantwoorde wijze;

- stimulansen geven om netwerken voor samenwerking 

over binnengrenzen heen op te richten en te ontwikke

len. Dit in het licht van de voltooiing van de interne 

markt.

Het INTERREG ll-programma voor de Euregio Scheldemond 

stond onder toezicht van het Comité van Toezicht. Dit Comité 

van Toezicht was bevoegd voor het toekennen of afwijzen 

van de INTERREG-middelen op basis van vastgestelde crite

ria. In het Comité van Toezicht zetelden de drie Euregio- 

gedeputeerden, vertegenwoordigers van de Europese 

Commissie, de Vlaamse Gemeenschap, het Nederlands

Ministerie van Economische Zaken, de provincies Oost- en 

West-Vlaanderen en Zeeland, een afvaardiging van gemeen

ten uit de drie provincies, een vertegenwoordiger van 

Arbeidsvoorziening Zeeland; ais adviserende leden zetelden 

het Gemeentekrediet en de Benelux Economische Unie.

De ambtelijke voorbereiding en de advisering van het Comité 

van Toezicht geschiedde in de werkgroep. Daarin waren ver

tegenwoordigd de drie provincies, de Vlaamse Gemeenschap 

en het Ministerie van Economische Zaken Nederland, een 

afvaardiging van diverse ter zake deskundige instanties uit de 

drie betrokken provincies en een vertegenwoordiger van 

Arbeidsvoorziening Zeeland.

Het secretariaat Euregio Scheldemond vervulde een aantal 

ondersteunende taken. Het organiseerde het INTERREG ll- 

programma en verzorgde het projectmanagement van de 

INTERREG ll-projecten.

De projecten, ingediend in het kader van een INTERREG II 

subsidieaanvraag, pasten allen binnen één van de volgende 

thema’s:

1. verbetering van de fysieke structuur;

2. bevordering van economie, technologie en innovatie;

3. bescherming van het leefmilieu;

4. benutting van het menselijk potentieel;

5. bevordering van de maatschappelijke integratie.

De vijf genoemde thema’s waren verder onderverdeeld in 

diverse aandachtspunten, zoals de aanleg van grensover

schrijdende infrastructurele voorzieningen, innovatie- en 

technologietransfer, ontwikkeling van grensoverschrijdende 

informatienetwerken op het gebied van leefmilieu, ontwikke

ling van de samenhang tussen plattelandsontwikkeling, toe

risme en recreatie, grensoverschrijdende samenwerking op 

het gebied van opleiding, training en onderwijs, bevordering 

van grensoverschrijdende contacten tussen burgers, instan

ties en organisaties en samenwerking op het gebied van cul

tuur, de zorgsector en het welzijn. _5
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Aangezien INTERREG specifiek gericht is op het stimuleren 

van de grensoverschrijdende samenwerking, dient een pro

ject altijd gerealiseerd te worden door partners aan beide zij

den van de grens. Deze partners kunnen overheidsorganisa

ties zijn, zoals provincies, gemeenten en andere publieke 

rechtspersonen. Maar ook privaatrechterlijke instellingen 

(zoals stichtingen en vzw's) komen in aanmerking. Projecten 

van één enkele onderneming komen niet in aanmerking 

wegens mogelijke concurrentievervalsing.

In het Operationele Programma was een aantal basiscriteria 

opgenomen waaraan een project moest voldoen om in aan

merking te komen voor ondersteuning uit het INTERREG ll- 

programma. Projecten dienden:

1. een grensoverschrijdend karakter te bezitten met part

ners aan weerszijden van de grens;

2. te passen binnen het beleid van de nationale, regio

nale, provinciale en gemeentelijke overheden;

3.  P R O J E C T E N  I N T E R R E G  II

In 1996 keurde het Comité van Toezicht de eerste projecten 

goed binnen het INTERREG ll-programma. De laatste projec

ten kregen eind 1999 groen licht. De projecten kregen een 

maximale uitloopperiode tot 30 juni 2001 , in een aantal uit

T H E M A  1: F Y S I E K E  S T R U C T U U R

96/TH1/01 Project TMVW-Deltan 2 0 4 .7 6 5 ,0 0  ECU 1 0 0 .0 0 0 ,0 0  ECU
96/TH 1/02 Rivier- en watertoerisme 4 7 6 .5 6 8 ,0 0  ECU 2 3 8 .2 8 4 ,0 0  ECU
97/TH 1/03 Revitalisering kust 1 .9 2 5 .0 0 0 ,0 0  ECU 9 6 2 .5 0 0 ,0 0  ECU
97/TH 1/04 Ecotoerisme 8 7 9 .1 7 6 ,0 0  ECU 4 3 9 .5 8 7 ,0 0  ECU
99/TH 1/05 Sfeerverlichting Sluis/Blank 3 9 3 .1 9 0 ,0 0  EUR 1 9 6 .5 9 4 ,0 0  EUR
99/TH 1/06 RSD-GIS 1 5 2 .9 1 9 ,3 3  EUR 7 6 .4 5 9 ,6 6  EUR

T H E M A  2: E C O N O M I E ,  T E C H N O L O G I E  E N I N N O V A T I E

96/TH2/01 PLATO 4 4 6 .7 5 7 ,0 0  ECU 1 4 8 .6 9 7 ,0 0  ECU
96/TH 2/02 HORIZON 5 1 7 .5 1 4 ,0 0  ECU 1 3 8 .3 7 1 ,0 0  ECU
96/TH 2/03 Stimulering innovatie 1 3 1 1 .6 3 0 ,0 0  ECU 1 4 6 .8 2 5 ,0 0  ECU
96/TH 2/04 Euregionaal zakendoen 7 2 6 .8 9 2 ,0 0  ECU 2 1 8 .6 8 8 ,0 0  ECU
96/TH 2/05 Plattelandstoerisme 1 .5 8 8 .5 6 2 ,0 0  ECU 7 9 4 .2 8 1 ,0 0  ECU
98/TH 2/06 Marktonderzoek GIES 3 6 .0 0 0 ,0 0  ECU 1 8 .0 0 0 ,0 0  ECU
98/TH 2/07 Milieustations pleziervaart 2 2 0 .8 0 4 ,7 1  ECU 1 1 0 .4 0 2 ,3 5  ECU
98/TH 2/08 Stimulering innovatie II 5 4 8 .0 0 0 ,0 0  ECU 2 7 4 .0 0 0 ,0 0  ECU
98/TH 2/09 Promotie streekproducten 2 4 1 .0 4 4 ,0 0  ECU 1 1 5 .7 0 1 ,0 0  ECU
98/TH 2/10 Qualimodo 4 7 8 .1 8 9 ,0 0  ECU 1 9 1 .2 7 5 ,0 0  ECU
98 /T H 2 /11 Aardappelmarkten boerenbelang 4 7 6 .6 2 8 ,0 0  ECU 2 3 8 .3 1 4 ,0 0  ECU
99/TH 2/12 Kwaliteitsverbetering recreatiebed rijven 2 3 1 .1 7 4 ,0 0  EUR 1 1 5 .5 8 7 ,0 0  EUR
99/TH 2/13 Remediatie baggerspecie 1 .0 2 9 .5 5 5 ,1 9  EUR 3 2 6 .4 9 2 ,0 0  EUR
99/TH 2/14 Plussen en minnen 5 1 .0 0 0 ,0 0  EUR 2 5 .0 0 0 ,0 0  EUR

3. te vallen binnen één van de vijf hierboven vermelde 

thema’s;

4. te voorzien in voldoende cofinanciering, waarbij de 

INTERREG-bijdrage voor projecten ondersteund via het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling nooit 

meer dan 50%  kon zijn en maximaal 45%  voor projec

ten ondersteund via het Europees Sociaal Fonds;

5. een projectbegroting van minimaal 5 0 .000  euro te 

hebben;

6. goedgekeurd te zijn vóór 30 juni 1999 en geheel uitge

voerd te zijn vóór 30 juni 2 0 0 1 , waarbij de duur van 

het project in beginsel niet langer is dan driejaren.

zonderlijke gevallen tot 30  september 2001.

In de hele periode zijn 57 projecten uitgevoerd, waarvan u 

hieronder een volledig overzicht krijgt.
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Begroting in  ECU INTERREG II -  
bijdrage in  ECU

Naam pro ject

T H E M A  3:

96/TH3/01  
9 6/TH 3/02  
96/TH 3/03  
97/TH 3/04  
98/TH 3/05  
98/TH 3/06  
98/TH 3/07  
98/TH 3/08  
99/TH 3/09  
99 /TH 3 /10

L E E F M I L I E U

Milieubewuste teelt 3 7 2 .5 3 5 ,0 0  ECU 1 8 6 .2 6 7 ,5 0  ECU
Milieu en KMO/MKB 3 1 7 .3 0 0 ,0 0  ECU 1 5 8 .6 5 0 ,0 0  ECU
Natuur, milieu en burgers 6 9 9 .5 6 7 ,0 0  ECU 3 4 9 .7 8 3 ,0 0  ECU
ROM Gentse Kanaalzone 4 1 0 .5 2 0 ,0 0  ECU 2 0 5 .2 6 0 ,0 0  ECU
Milieu en KMO/MKB II 528.100^00 ECU 2 6 4 .0 5 0 ,0 0  ECU
Schone kreken  1 .1 8 5 .5 5 6 ,0 0  ECU 3 9 9 .3 5 9 ,0 0  ECU
Duurzaam herstel krekensysteem 1 .8 2 8 .2 0 4 ,0 0  ECU 4 4 2 .4 0 7 ,0 0  ECU
Stadswallen-Steenen " 1 9 0 .5 7 3 ,0 0  ECU 9 5 .2 8 6 ,0 0  ECU
Isabellapolder 1 .4 2 9 .7 8 5 ,0 0  ECU 3 4 7 .9 5 9 ,0 0  ECU
Schone Kreken II 1 .0 3 8 .0 9 5 ,0 0  EUR 3 7 0 .8 3 4 ,0 0  EUR

T H E M A  4: M E N S E L I J K  P O T E N T I E E L

96/TH4/01 Woonwagenbewoners 1 1 7 1 .1 4 1 ,0 0  ECU 7 6 .2 3 9 ,0 0  ECU
96/TH 4/02 Plattelandsontwikkeling 4 6 2 .7 5 1 ,0 0  ECU 19 2 .7 2 1 ,5 2  ECU
97/TH 4/03 Samenwerking vlassector 8 6 .5 0 0 ,0 0  ECU 3 2 .8 7 7 ,0 0  ECU
97/TH 4/04 Loca troc 8 7 2 .3 9 5 ,0 0  ECU 3 2 9 .6 4 8 ,0 0  ECU
98/TH 4/05 Grenzeloze zorg 3 2 4 .1 0 0 ,0 0  ECU 9 8 .4 5 0 ,0 0  ECU
98/TH 4/06 AMIKA 1 .1 8 8 .6 7 1 ,0 0  ECU 3 8 8 .0 8 8 ,0 0  ECU
99/TH 4/07 BOEGI 2 6 2 .7 0 4 ,0 0  EUR 1 1 8 .2 1 8 ,0 0  EUR
99/TH 4/08 Woonwagenbewoners II 26 8 .1 7 3 ,3 1  EUR 8 6 .9 1 5 ,4 2  EUR
99/TH 4/09 STIMULANS 1 1 0 .2 7 2 ,0 0  EUR 4 9 .6 2 2 ,4 0  EUR

T H E M A  5: M A A T S C H A P P E L I J K E  I N T E G R A T I E

96/TH 5/01 Besturen met de buren 1 8 5 .4 8 3 ,2 2  ECU 9 2 .7 4 1 ,6 1  ECU
96/TH 5/02 People to people 3 0 0 .0 0 0 ,0 0  ECU 1 5 0 .0 0 0 ,0 0  ECU
96/TH 5/03 Gids archiefbronnen 1 3 6 .8 2 2 ,0 0  ECU 6 8 .4 1 0 ,0 0  ECU
96/TH 5/04 Grensoverschrijdende zorgverlening 2 1 5 .5 0 8 ,0 0  ECU 1 0 7 .7 5 4 ,0 0  ECU
97/TH 5/05 Musica Flandrica 1 7 1 .5 9 0 ,0 0  ECU 3 5 .7 9 5 ,0 0  ECU
98/TH 5/06 Fotografieproject jeugdcultuur 1 1 3 .9 9 5 ,0 0  ECU 50 .0 0 0 ,0 0  ECU
98/TH 5/07 Musica Flandrica II 1 0 4 .5 1 4 ,2 3  ECU 52 .257 ,1 1  ECU
98/TH 5/08 Scholen aan de Schelde 9 4 .2 4 8 ,7 3  ECU 4 7 .1 2 4 ,3 6  ECU
98/TH 5/09 Muskusrattenbestrijding 1 9 8 .7 1 4 ,5 0  ECU 7 6 .2 9 9 ,5 0  ECU
99/TH 5/10 People tot people II 1 5 0 .0 0 0 ,0 0  EUR 7 5 .0 0 0 ,0 0  EUR
99/TH 5/11 Republiek der Negatie 2 3 5 .2 8 4 ,0 0  EUR 1 1 7 .6 4 2 ,0 0  EUR
99/TH 5/12 Scheldemond Maritiem 1 .4 3 4 .0 0 0 ,0 0  EUR 6 3 5 .0 0 0 ,0 0  EUR
99/TH 5/13 Rondreizende Reynaerttentoonstelling 5 5 .7 7 7 ,0 0  EUR 2 7 .8 8 8 ,0 0  EUR
99/TH 5/14 Kunst Overgrenzen 1 1 4 .9 4 0 ,0 0  EUR 5 7 .4 7 0 ,0 0  EUR
99/TH 5/15 Structu rering grensoversch rijdend 

veilgheidsbeleid 1 3 6 .1 3 5 ,0 0  EUR 6 8 .0 6 7 ,0 0  EUR
99/TH 5/16 Arbeidsrehabilitatie en -zorg 3 2 4 .5 4 3 ,2 8  EUR 1 6 2 .2 7 1 ,6 4  EUR
99/TH 5/17 Inspraak over bruggen 5 7 .0 1 5 ,0 0  EUR 2 8 .5 0 7 ,5 0  EUR

T H E M A  6: T E C H N I S C H E  B I J S T A N D

99/TH6/01 Technische bijstand 1 .3 5 0 .0 0 0 ,0 0  EUR 6 0 0 .0 0 0 ,0 0  EUR
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Horizontale them a’s

Door de verschillende thema's heen liep er binnen het 

INTERREG ll-programma een horizontale lijn waarin twee 

actievelden centraal stonden: de ontwikkeling van het toeris

me en de ontwikkeling van de havengerelateerde activiteiten. 

Deze onderwerpen vervullen immers een belangrijke functie 

in de regio. Het Comité van Toezicht INTERREG II - Euregio 

Scheldemond stelde van bij aanvang van het programma 

voorop dat voor beide onderwerpen projecten konden wor

den ingediend in om het even welk van de vijf thema's.

Voor wat betreft het horizontale thema toerisme is het 

INTERREG ll-programma er aardig in geslaagd om aan de 

vooropgezette doelstelling van het Comité van Toezicht te vol

doen. In de v ijf prioriteiten zijn projecten met een toeristische 

inslag ingediend.

Anders ligt het met het horizontale thema van de havengere

lateerde activiteiten. Tot bijna helemaal op het einde van de 

indieningsperiode van INTERREG II was geen enkel project 

in die zin boven water gekomen, en dit ondanks vele pogin

gen om de havensector van de opportuniteiten van grens

overschrijdende samenwerking te overtuigen. Concurrerende 

belangen maken dat de noodzaak tot samenwerking niet 

wordt gezien. De ‘Tussentijdse evaluatie van het INTERREG 

ll-programma in de Euregio Scheldemond' van 1998 trekt 

het instandhouden van het thema havensamenwerking ais 

aandachtspunt binnen INTERREG II dan ook terecht in tw ij

fel. Toch is er een, weliswaar kleinschalig, havenproject in

gediend en goedgekeurd binnen INTERREG II. Het gaat om 

‘Scheldemond Havendag’, een ‘Over de grens van mens tot 

mens’-project. De kleinschaligheid heeft echter niet kunnen 

verhinderen dat de resultaten verrassend positief waren. 

Wellicht zette dit project een beweging in gang die in de 

komende INTERREG 11l-periode tot meer projecten zal lel-

0  den.
o
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Rivier- en watertoerisme

Thema 1: Verbetering van de fysieke structuur

De projecten, Ingedlend binnen dit thema, waren zeer uit

eenlopend. Vier van de zes uitgevoerde projecten hadden 

evenwel een toeristische inslag. Het project Rivier- en water

toerisme behelsde de uitbouw van een grensoverschrijdend 

netwerk voor de pleziervaart en de watersport. In 

Oudenburg, Jabbeke en Gavere werden aanmeermogelijk- 

heden aangebracht, er werd op drie plaatsen aan de 

Oosterschelde een duikcorridor aangelegd en er werd via 

jaarlijkse Deltagidsen promotie gevoerd. Het project 

Revitalisering kust bestond uit twee onderdelen. Enerzijds 

werden verbeteringen aangebracht aan 

de pier van Blankenberge en anderzijds 

werd een recreatief milieucentrum 

‘Ecoscope’ op Schouwen-West inge

richt. Een gezamenlijk promotieplan 

zorgde voor het grensoverschrijdende 

verbindende element. Ecotoerisme 

zorgde voor de inrichting van streek- 

bezoekerscentra in Sluis-Aardenburg,

Damme en Eeklo. Daarnaast behoor

den voorzieningen zoals rustbanken, 

picknlckplaatsen, vogelkijkhutten en 

Infoborden aangebracht in natuurge

bieden tot de verwezenlijkingen. Het 

project bevatte ook een belangrijk luik promotie waarbinnen 

de projectpartners vier arrangementen ontwikkelden, naast 

brochures, draagtasjes, een website en fietsontdekkingstoch- 

ten. Het laatste project met een toeristische invalshoek bin

nen dit thema betreft Sfeerverlichting en parkeerverwijssys- 

teem Sluis-Blankenberge. Ook dit project bestond uit twee 

onderdelen. Blankenberge verbeterde de sfeerverlichting en 

voerde een parkeer-, flets- en wandelverwljssysteem in. 

Sluis-Aardenburg vernieuwde het verlichtingssysteem in de 

kern en breidde het reeds bestaande parkeerverwijssysteem 

uit. De bedoeling van het project was de bevordering van het 

toerisme in Sluis-Aardenburg en Blankenberge.

Thema 1 bevatte ook twee niet toeristische projecten. Het 

project TMVW-Deltan koppelde waterleidingnetten aan 

beide zijden van de grens aan elkaar. Dit zorgde voor een 

hogere bedrijfszekerheid en een hogere leveringsgarantieaan 

de klanten van de nutsbedrijven. Het laatst ingediende pro-

Ecotoerisme
(Streekbezoekerscentrum D am m e)



ject binnen dit thema is RSD - GiS. Het project realiseerde 

een grensoverschrijdende GIS-databank, die via de website 

‘www.mainportdelta.org’ toegankelijk is voor het brede 

publiek. De databank bevat alle Informatie aangaande bedrij

venterreinen met een oppervlakte van m inim um  5 hectare 

van de drie provincies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de 

watergebonden terreinen.

Thema 2: Bevordering van economie, technologie

en innovatie

Eén vierde van de totale INTERREG-middelen ging naar het 

tweede thema. In totaal keurde het Comité van Toezicht 

14 projecten goed waarvan er drie een toeristisch karakter 

hadden, maar het grootste deel betrekking had op de stim u

lering van het KMO/MKB. Kleine en middelgrote onder

nemingen spelen dan ook een belangrijke rol in de Euregio 

Scheldemond.

van streekproducten uit de Euregio Scheldemond gaf

KMO/MKB-bedrljven de kans om hun streekproducten te 

verkopen en te promoten op de Noord-Franse markt. 

Qualimodo tot slot verbeterde de kwaliteitszorg in de deel

nemende KMO/MKB-bedrijven door middel van maandelijk

se bijeenkomsten onder leiding van een kwaliteitsmanager 

van een grote onderneming.

Al deze projecten kwamen erop initiatief van intermediaire 

organisaties zoals de Kamers van Koophandel, de Geweste

lijke Ontwikkelingsmaatschappijen, Syntens, EROV, enz. Dit 

was ook onvermijdelijk aangezien Individuele bedrijvensteun 

niet kan binnen het INTERREG-programma.

Plato verbeterde de kennis en managementvaardigheden in 

het KMO/MKB door middel van kennisoverdracht tussen een 

groot bedrijf en een KMO/MKB. Horizon vertoont overeen

komsten met ‘Plato’ en realiseerde een professionalisering 

van het KMO/MKB-bedrljfsbeleid via de vorming en de bege

leiding van KMO/MKB-bedrijfsleiders met het oog op een 

duurzame verbetering van het bedrijfsmanagement. Ook 

Stimulering innovatie en technologiesamenwerking richtte 

zich tot de kleine en middelgrote ondernemingen en stimu

leerde grensoverschrijdende samenwerking bij productinno- 

vatie. Het project Euregionaal Zakendoen bestond dan weer 

uit verschillende onderdelen die er allemaal op gericht waren 

de grensbarrlères voor bedrijven te verminderen. In het kader 

van het project kwamen er onder andere een brochure 

‘Euregio in cijfers’ , een brochure ‘Wat en hoe in Nederland en 

België?’ , verschillende voorlichtingsbijeenkomsten, een 

spreekuur voor ondernemers, een overzicht van de bestaan

de netwerkrelaties en contactdagen. Het project Promotie

Naast de projecten gericht op het KMO/MKB en de meer toe

ristische projecten werden binnen dit thema nog vier andere 

projecten uitgevoerd. Het project G IES - Marktonderzoek 

betrof een marktonderzoek naar de behoefte van op maat g
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De drie toeristische projecten binnen dit thema waren de 

volgende:

Plattelandstoerisme was één van de grootste projecten in het 

INTERREG ll-programma. Het project had tot doei de economi

sche leefbaarheid van het platteland, 

evenals het toeristisch en recreatief 

plattelandsproduct, te versterken. In 

dit kader ontwikkelden de partners 

verschillende arrangementen, bouw

den grensoverschrijdende wandelrou- 

tenetwerken uit, en verstrekten subsi

dies voor het toeristisch of recreatief 

aantrekkelijk maken van plattelands- 

bedrijven. Het project bevatte daar

naast een belangrijk promotielulk, 

waarbinnen een aantal brochures 

werden vervaardigd en de website 

‘www.plattelandstoerisme.org’ het 

leven zag.

Het project Milieustations plezier

vaart kaderde in de stimulering van
. . .  . . .  . Plattelandstoerism e

het rivier- en watertoerisme in de

Euregio Scheldemond. De opzet was om de vervuiling van

rivieren door het watertoerisme tegen te gaan. Daartoe kregen

Vlissingen, Blankenberge en Gent volledig uitgeruste milieu-

stations.

En Kwaliteitsverbeteringen professionalisering van de recre- 

atiebedrijven in Zeeland en België organiseerde cursussen en 

thematische bijeenkomsten met het oog op de versterking van 

de professionaliteit van de toeristlsch-recreatieve sector.



gesneden onderwijsmodules bij het bedrijfsleven. De bedoe

ling was om nadien een project te starten voor het vervaardi

gen van deze onderwijsmodules. Maar dit project is er niet 

gekomen omdat de resultaten van het marktonderzoek 

onvoldoende de daadwerkelijke behoefte had aangetoond. 

Het project Aardappelmarkt en boerenbelang was een pro

ject uit de landbouwsector en voorzag in de ontwikkeling van 

een prijsinformatiesysteem voor consumptieaardappeltelers, 

een euregionaal modelcontract voor consumptieaardappelen 

met een onafhankelijk toetsingsinstituut voor geschillen, een 

intensieve grensoverschrijdende samenwerking tussen orga

nisaties van telers en afnemers en een Kwaliteit Monitoring 

Systeem. Een eerder milieu-getint project, Remediatie bag

gerspecie Avrijevaart, werd toch binnen dit thema 2 uitge

voerd wegens haar innovatief karakter. Door middel van ver

schillende nieuwe technieken reinigden twee gespecialiseer

de bedrijven de baggerspecie van één specifieke waterbo

dem, met ais doei geen restfractie meer over te houden.

Het laatste project dat binnen INTERREG II werd goed

gekeurd is Plussen en minnen. Het voorzag in de 

aanmaak van een sociaal-economische databank met statis

tisch vergelijkbaar cijfermateriaal. Omdat één onderdeel van 

het project ‘Euregionaal Zakendoen’ ook met cijfergegevens 

van de Euregio Scheldemond bezig was, werden de krachten 

gebundeld en is er nu ‘www.euregioscheldemond.org’ 

waarop vergelijkbare gegevens over demografie, actieve 

bevolking, bedrijfsleven, welvaart, toerisme, havens, enz.

j  Q  van de drie provincies te vinden zijn.
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Thema 3: Bescherm ing van h e t lee fm ilieu________

In dit thema zijn tien goedgekeurde projecten terug te v in

den. Het ging veelal om uitvoeringen van projecten uit het 

onder INTERREG I opgestelde ‘Krekenbeleidsplan’. Het kre- 

kengebied is pai op de grens tussen de drie provincies gele

gen en is daardoor een dankbare regio voor grensoverschrij

dende projecten. Veelal stond de koppeling tussen het herstel 

van natuur en milieu en het toeristisch aantrekkelijk maken 

ervan centraal.

Schone Kreken richtte zich op de verbetering van de opper

vlaktewaterkwaliteit en voorzag in de aanleg van een drukrio- 

leringssysteem in Sluis-Aardenburg en de aanleg van een 

kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in Middelburg in 

Vlaanderen. Duurzaam herstel krekensysteem bestond 

eveneens uit twee deelprojecten die beiden kaderden in het 

‘Krekenbeleidsplan'. Aan Nederlandse kant betrof het het 

herstel van de Canisvlietse kreek en de Molenbeek en aan 

Vlaamse kant het aanpakken van de ecologische verbinding 

Isabellakanaal - Kanaal Gent-Terneuzen. Ook Stadswallen - 

Steenen Beer was een tweelingproject. In Hulst werd de 

innundatiesluis de Steenen Beer hersteld en toeristisch toe

gankelijk gemaakt en in Damme werden de stadswallen her

steld. Schone Kreken II w ilde dan weer het landschap in het 

Krekengebied herstellen en beschermen. Het project voorzag 

in de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties in 

Hoeke en Lapscheure en de aanleg van een drukrioleringssy- 

teem in Slnt-Kruis. Doei van het project was het voorkomen 

van lozingen in het oppervlaktewater van de nabij gelegen 

kreken.

In thema 3 werd ook een project In de landbouwsfeer uitge

voerd. Het project Milieubewuste teelt versterkte de concur

rentiepositie van aardappel- en vollegrondsgroentetelers door 

het stimuleren van de handel In en de teelt van milieuvrien

delijke producten. De projectpartners vervaardigden twee 

teelthandleidlngen, deden aan teeltbegeleldlng en stelden 

per deelnemend bedrijf een strategie op met individueel toe

gespitste actiepunten om milieubewuster te kunnen telen.



Bij het project Milieu en KMO/MKB en het vervolgproject 

met dezelfde naam is een koppeling gemaakt tussen de 

thema’s 2 en 3. Het project, vooral gericht op de sectoren 

metaal, productie en bouw, en vis- en vleesverwerking, 

implementeerde de beschikbare kennis op het gebied van 

afval- en emissiepreventie, milieuzorgsystemen en schone 

technologie, bij de deelnemende bedrijven. Bovendien wer

den KMO/MKB-bedrijven In contact gebracht met kennisin

stituten om zo te komen tot werkbare oplossingen voor speci

fieke milieuproblemen.

Natuur, m ilieu en burgers

Het project Natuur, milieu en burgers sloeg dan weer een 

brug tussen het milieu en de burger en dit door de natuur- en 

milieu-educatie te versterken. Daartoe gaven de projectuit

voerders vorming aan vrijwilligers, richtten eco-teams op, 

bouwden steunpunten en informatienetwerken uit en ver

vaardigden opleidingsmodules voor de vorming van docen

ten van het basis- en secundair onderwijs.

ROM - Gentse Kanaalzone werd opgestart omdat de activi

teiten in de kanaalzone niet altijd met elkaar te verzoenen 

zijn (aan- en afvoer van goederen, industriële productie in 

bedrijven en huisvesting in de woonkernen). Het project 

trachtte dit probleem op te lossen door aan elk gebied een 

duidelijke bestemming te geven. Om dit te verwezenlijken 

stelden de partners een doordachte visie op (een collectieve 

ruimte-overeenkomst) over de toekomstige inrichting van de 

Gentse Kanaalzone. Bijkomend doei was het in elkaar schui

ven van de Vlaamse en Nederlandse ruimte-overeenkomsten 

van de kanaalzone.

Tot slot Is er het project Sanering drinkwaterwinnlngsgebled 

Isabellapolder dat past binnen de Tractaatovereenkomst tus

sen de Belgische en Nederlandse overheid betreffende het 

Kanaal Gent-Terneuzen. Noodzakelijke werken werden uitge

voerd opdat het oppervlaktewater van de Isabellapolder, dat 

Is voorbehouden ais drinkwatergebied voor Nederland, van 

een zo goed mogelijke kwaliteit is.

Thema 4: Benutting van het m enselijk  potentiee l

Van de totale INTERREG-middelen werden de minste midde

len ingezet binnen dit thema. De reden hiervoor was dat 

reguliere onderwijsprojecten niet subsidieerbaar waren. Bij 

elk project moest er een link naar de arbeidsmarkt aanwezig 

zijn. Maar na een trage start zijn binnen dit thema toch 

negen projecten goedgekeurd.

Bij de meeste projecten binnen thema 4 ging het om oplei

dingstrajecten voor specifiek achtergestelde groepen om op 

die manier hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
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M ilieu  en KM O/MKB

Zo zijn er twee projecten uitgevoerd die 

zich specifiek richtten op de groep van 

de woonwagenbewoners. Met het 

Werkgelegenheidsproject woonwagen

bewoners werden grensoverschrijdende 

opleidingen zoals vrachtwagen

chauffeur, zelfstandig ondernemerschap

of bediening autokraan georganiseerd.
, _  . ,, , . Werkgelegenheidsproject woonwagenbewoners

Het vervolgproject Trajectbegeleiding

woonwagenbewoners ging nog een stap verder en voorzag in 

de effectieve toelelding naar werk. Amika werd opgezet voor 

mensen meteen psychische handicap. Het beoogde passen

de tewerkstellingskansen voor deze mensen te creëren en 

voorzag eveneens in een trajectbegeleiding naar werk.



Het project Plattelandsontwikkeling 

richtte zich op de plattelandsbewoners 

en wilde voor hen nieuwe inkomens

mogelijkheden creëren door hen om te 

scholen voor een nieuw of aanvullend 

beroep. Er zijn cursussen gegeven over onder andere land

schapsbeheer, commercialisatie van de eigen producten en 

w inkelbedrijf in de plattelandskern.

Loca Troc was dan weer bedoeld voor 

laaggeschoolde langdurig werklozen 

uit de toeristische sector. De deelne

mers aan het project kregen een poly

valente opleiding tot bijvoorbeeld 

kamermeisje, keukenhulp of onthaal- 

medewerker.
Loca Troc

Werknemers die het risico lopen hun baan te verliezen door

dat zij niet over het nodige kennisniveau beschikken stonden 

centraal in het project Boegi. De deelnemers kregen modu

laire opleidingen via de electronische snelweg over onder 

meer informatie- en communicatietechnologie, veiligheid, 

Duits voor techniek en kwaliteitszorg.

Eén project valt in de landbouwsector onder te brengen. Door 

uitwisseling van kennis en opleiding probeerde het project 

Grensoverschrijdende samenwerking in de vlassector de 

tewerkstelling in de vlassector te behouden.

Grensoverschrijdende 
sam enwerking in  de 

vlassector

Plattelandsontwikkeling

Twee projecten vallen een beetje buiten deze categorie pro

jecten voor achtergestelde groepen. In het kader van het pro

ject Grenzeloze zorg werd een Interprovinciaal centrum voor 

de kwaliteit in de ouderenzorg opgezet. Daarbij ging bijzon

dere aandacht naar het aspect vorming. Medewerkers uit de 

sector kregen kennis aangereikt die onmisbaar is voor het 

vervullen van de functie In een ander land. En tot slot was er 

het project Stimulans dat het grensoverschrijdende sociale 

weefsel en het kader waarbinnen de grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt opereert transparant maakte. 

Universiteitsstudenten deden onder andere onderzoek naar 

de grensoverschrijdende uitzendarbeid, de complementaire 

pensioenstelsels in het kader van grensoverschrijdende 

tewerkstelling en de sociale zekerheidspositie van een zelf

standige in geval van detachering binnen de Europese Unie.

Thema 5 : M aatschappelijke integratie____________

Van alle projecten werd het grootste deel binnen dit vijfde 

thema ingediend en uitgevoerd, zeventien in totaal. De meest 

uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod, wat ook te 

verwachten was aangezien het binnen dit thema vooral ging 

om het bevorderen van grensoverschrijdende contacten, 

samenwerkingen informatie-uitwlsselingtussen burgers, 

instanties en organisaties.

Een hele reeks projecten in de culturele sfeer kregen binnen 

dit thema een subsidie vanuit INTERREG. Musica Frandrica 

I en II voorzag in de gezamenlijke pro

motie rond de arrangementen Musica 

Flandrica. In het eerste project ging het 

nog om de activiteiten uit West- en 

Zeeuws-Vlaanderen, maar in het ver

volgproject werd het gebied uitgebreid 

met Oost-Vlaanderen en de rest van 

Zeeland.

Het Fotografieproject jeugdcultuur

bracht zes fotografen samen rond het 

thema ‘Jeugdcultuur in de Euregio 

Scheldemond aan het einde van de 

20ste eeuw’. Het project kreeg later de 

naam ‘Mijn engel moet nog komen’ en 

de twee tentoonstellingen met de wer-



ken van de fotografen toerde met die naam het volledige jaar 

2000  rond in de drie provincies.

De figuur Reynaert was binnen INTERREG II populair want 

er zijn twee grote projecten, waarin deze vos centraal stond, 

uitgevoerd. Enerzijds was er het project Republiek der 

Negatie dat het Middeleeuwse dierenepos Van den Vos 

Reynaerde op een eigentijdse manier opnieuw tot leven 

bracht in een openlucht muziektheaterproductie. Anderzijds 

was er de Rondreizende Reynaerttentoonstelling, die 

Lokeren, Hulsten Damme aandeed.

Republiek der Negatie

Het project Kunst OverGrenzen beoogde een begeleiding van 

jonge kunstenaars en een opstap naar economische onaf

hankelijkheid In de Euregio Scheldemond. Er werd hiertoe 

onder meer een Inventaris gemaakt van de Initiatieven waar 

de kunstenaar terecht kan voor tentoonstellingen, begelei

ding, studie, financiële steun, enz. De informatie is te raad

plegen op de website ‘www.go.to/kunstovergrenzen.eu'.

Het resultaat van het project Grensoverschrijdende gids 

archiefbronnen was een cd-rom met daarop bronnen inzake 

bestuursdaden en menselijk handelen op administratief, 

sociaal-economisch en cultureel vlak van de middeleeuwen 

tot heden. In het bijzonder betrof het archivalia die bewaard 

worden in openbare archiefbewaarplaatsen aan weerszijden 

van de grens.

Het laatste project In de culturele sfeer betrof Scheldemond 

Maritiem. Het grote project draaide rond het maritiem cultureel 

erfgoed van de Euregio Scheldemond en bestond uit vijf onder

delen. In Gent werd het lichtschip de Westhinder gerestaureerd, 

in Oostende werd het schip de Mercator gerestaureerd en ont

sloten, in Kruibeke werd een archeologische site ontwikkeld, in 

Vlissingen werd het Maritiem Museum verbouwd en de jacht- 

hoogaars de Alcyon werd eveneens gerestaureerd. De geza

menlijk opgemaakte website is te vinden op ‘www.boegbeel

den.org’.

Verschillende projecten binnen dit thema hadden betrekking op 

het in contact brengen van mensen en organisaties aan beide 

zijden van de grens. Dankzij Besturen met de buren trad het 

overheidspersoneel uit de drie provincies met elkaar in dialoog 

over bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening of personeelsbe

leid. Scholen aan de Schelde bracht directeurs, docenten en 

leerlingen van scholen aan beide zijden van de grens met elkaar 

in contact om op die manier structurele duurzame samenwer

kingsverbanden tot stand te brengen. Grensbewoners en grens

overschrijdende zorgverlening zette verschillende mutualiteiten 

rond de tafel voor de realisatie van een ‘éénloketfunctie’ 

betreffende de ziektekostenproblematiek. Dit loket heeft volgen

de website: ‘www.euregiozorgloket.nl’.
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Scheldem ond M aritiem

http://www.go.to/kunstovergrenzen.eu'


Muskusraltenbestri/ding Euregio Scheldem ond

Door het project Muskusrattenbestrijding Euregio Schelde

mond is een systematische en gecoördineerde muskusrat

tenbestrijding in de grenszone op punt gesteld. Bovendien 

voerden de partners een studie uit naar de meest efficiënte 

bestrijdingsmethode. Het project zorgde voor een beheersing 

van de rattenpopulatie waardoor de schade aan dijken en 

grachten gereduceerd wordt.

Het project Structurering grensoverschrijdend veiligheids

beleid had ais doei de grensoverschrijdende samenwerking 

op het gebied van de openbare orde, de rampenbestrijding 

en de openbare veiligheid verder uit te bouwen en te structu

reren.

Een project dat zich meer in de welzijnssfeer situeerde was 

het project Arbeidsrehabilitatie en arbeidszorg. Het project 

richtte zich op de uitwisseling en versterking van de deskun

digheid op het terrein van de kortdurende therapie enerzijds 

en de rehabilitatie van cliënten in de geestelijke gezond

heidszorg anderzijds. Ook Inspraak over bruggen is in die 

hoek onder te brengen. Het hoofddoel van het project was 

het bevorderen van maatschappelijke integratie (emancipatie 

en volwaardig burgerschap) van jongeren en volwassenen 

met een verstandelijke handicap. Om dit doei te bereiken 

werden cursussen aangeboden en werden uitwissel i ngs- 

dagen georganiseerd.

Om ook de burgers zelf meer te betrekken bij het INTERREG- 

programma en de grensoverschrijdende samenwerking 

besliste het Comité van Toezicht tot het opstarten van het 

Over de grens van mens to t mens-project. Het betrof een 

kaderproject waarbinnen kleinschalige acties konden goed

gekeurd worden. De drempel van 50 .000  euro lag voor veel 

kleine organisaties te hoog en daarom werd binnen dit pro

ject de mogelijkheid geboden om acties vanaf 5 .000  euro in 

te dienen. Dit was van bij het begin een heel groot succes. In 

die mate zelfs dat al snel een tweede ‘Over de grens van 

mens tot mens’-project moest opgestart worden. In totaal 

werden binnen beide kaderprojecten 29 kleinschalige acties 

uitgevoerd.

Er zal een aparte brochure worden uitgegeven over deze

-  *  ‘Over de grens van mens tot mens’-projecten.
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Leden Comité van Toezicht INTERREG n  Euregio Scheldemond
(december‘00)

De heer L. Coppoolse
Bestendig Gedeputeerde p ro v in c ie  Zeeland  
(voo rz itte r 2000)

Postbus 6001

N L-4330 LA Middelburg

M evrouw  C. Costermans
Vlaamse Gemeenschap - A d m in is tra tie  
Werkgelegenheid

Markiesstraat 1

B -1000  Brussel

De heer H. De Pauw
D irec te u r D ienst E xterne  Betrekkingen  
p ro v in c ie  O ost-V laanderen

Gouvernementstraat 1

B -9000  Gent

De heer J. Durnez
Bestendig Gedeputeerde p ro v in c ie  West- 
Vlaanderen

Kon. Leopold lll-laan 41

B -8200  Slnt-Andries - Brugge

De heer M . De Buck
Bestendig Gedepu teerde p ro v in c ie  Oost- 
Vlaanderen

Gouvernementstraat 1

B -9000  Gent

De heer J. Van Oei
Commissie van  de EG, DG X V I en 
R egionaal Beleid

Pater de Dekenstraat 23

B -1040  Brussel

De heer H. Laine
Commissie van de EG, DG V

Wetstraat 200  

B -1049  Brussel

De heer P. W illem s
K ab ine t Vlaamse M in is te r-P res iden t

Martelaarsplein 19 

B -10 00  Brussel

De heer M . Van den Bergh
K ab ine t Vlaamse M in is te r van Economie

Kreupelenstraat 2 

B -10 00  Brussel

M evrouw  M . Houben
K ab ine t Vlaamse M in is te r van  
Tew erkste lling

Galllleilaan 5, bus 4

B -1030 Brussel

De heer M . De Frenne
Vlaamse Gemeenschap  -  A d m in is tra tie  
a fd e ling  Europa Werkgelegenheid

Markiesstraat 1

B -1000  Brussel

De heer F. Evens
Vlaamse Gemeenschap  -  A d m in is tra tie  
B u iten lands Beleid

Boudewijnlaan 30

B -10 00  Brussel

De heer R. Van der Gugten
Nederlands M in is te rie  Economische Zaken

Langhoven 80  

N L-6721 SJ Bennekom

De heer J. Bongers
Nederlands M in is te rie  Economische Zaken

Postbus 2 9 013  

N L-3001 GA Rotterdam

De heer W .A .J. Kerpel
Nederlands M in is te rie  Economische Zaken

Postbus 2 9 013  

N L-3001 GA Rotterdam

De heer J. Van Baal
M in is te rie  van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Postbus 90801

N L-2509 LV Den Haag

De heer J .M .L . Mooren
Benelux Economische Unie

Regentschapstraat 39  

B -10 00  Brussel

De heer J. Coens
Schepen Gemeente Dam m e

Bruggesteenweg 14 

B -83 40  Damme-Sijsele

De heer H. Rollier
Burgemeester Gemeente Stekene

Molenbergstraat 73 

B -91 90  Stekene

De heer A. Kessen
Burgemeester Gemeente H u ls t

Postbus 49 

N L-4560 AA Hulst

De heer F. De Haan
A rbe idsvoorz ien ing  Zeeland

Postbus 221

N L-4330  AE Middelburg

De heer L. De Craem er
Gem eentekrediet van België

Pachecolaan 44  

B -10 00  Brussel

M evrouw R. Vantieghem
D irec teu r D ienst Externe Relaties p ro v in 
cie W est-Vlaanderen

Kon. Leopold lll-laan 41

B -82 00  Sint-Andries - Brugge

De heer W . Blondeel
D irectie  W elzijn, Econom ie en Bestuur

Postbus 153

N L-4330 AD Middelburg

De heer K. De Boever
D irectie  E xterne Betrekkingen

Gouvernementstraat 1 

B -90 00  Gent

De heer P. Filius
D irectie  Economische Zaken en O nderw ijs

Postbus 153

N L-4330 AD Middelburg

De heer A. van Trigt
Secretaris Euregio Scheldemond

Gouvernementstraat 1 

B -90 00  Gent

De heer B. de Kort
S ecretariaat Euregio Scheldemond

Gouvernementstraat 1 

B -90 00  Gent

M evrouw  B. Dufour
S ecre tariaa t Euregio Scheldemond

Gouvernementstraat 1 

B -90 00  Gent

M evrouw  K. Gevaert
Secretariaat Euregio Scheldemond

Gouvernementstraat 1 

B -90 00  Gent

M evrouw E. Piqueur
Secretariaat Euregio Scheldemond

Gouvernementstraat 1 

B -90 00  Gent
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- archief Algemeen Belgisch Vlasverbond

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het 
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
de Vlaamse Gemeenschap, 
het Nederlandse Ministerie 
van Economische Zaken en 
de provincies Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Zeeland. 
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