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INLEIDING
Oost-Vlaanderen en Europa vinden elkaar
Oost-Vlaanderen vindt Europa. En Europa vindt
Oost-Vlaanderen. Op dit scharniermoment tussen het
einde van de vorige Europese programmaperiode en
de start van de nieuwe blikken we graag terug op
enkele realisaties in onze provincie in de periode
2007 - 2014.
Dit doen we aan de hand van acht interviews. We
zochten en vonden tien personen bereid om hun
ervaringen te delen over de Europese projecten
waaraan ze deelnamen. Maar ze gunnen ons ook
een blik op de toekomst en
geven
tips
over
wat
beter zou kunnen. Het gaat
om Daan Schalck, Christine
Deweerdt, Carine Stevens,
Daniel Termont, Alex Polfliet,
Marleen Evenepoel, Bruno
Gobin, Ann Vancoillie, Johan
Bil en Philippe Saey. Stuk voor
stuk boeiende mensen die de tijd genomen hebben
om op onze vragen te antwoorden. Langs deze weg
wil ik hen hiervoor dan ook hartelijk danken.

rol gespeeld door begeleiding en ondersteuning te
bieden, door als partner mee in te stappen of financiële
steun te geven aan zoveel Europa in Oost-Vlaanderen.
En we hopen uiteraard dat de gesprekken u ook
inspiratie geven voor eigen interessante initiatieven.
Naast de interviews zetten we enkele projecten extra
in de kijker via een kort gesprek met mensen uit het
veld. Deze mensen vertellen vanuit eerste hand over
hun ervaringen met de uitvoering van hun project.
Tot slot zoomen we ook
even in op de rol van de
provincie Oost-Vlaanderen in
de Europese projecten. Zoals
u wellicht weet beschikt
de provincie over een goed
uitgebouwde dienst Europese
en Internationale Samen
werking die u steeds met
raad en daad wil bijstaan in uw Europese zoektocht.

We hopen dat de
gesprekken u ook
inspiratie geven

Ik wens u veel leesplezier !
Via deze interviews willen we u een beeld geven van
wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is in Oost-
Vlaanderen met Europese middelen. Het provincie
bestuur heeft in al deze projecten een onmiskenbare

GEERT VERSNICK
Gedeputeerde Economie,
Europese en Internationale Samenwerking
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Loyaal samenwerken in functie van een
duurzame ontwikkeling van de hele regio,
zo laat zich het credo van Daan Schalck,
topman van de Gentse haven, samenvatten.
Voeg daar ook nog aan toe: wederzijds respect
voor elkaars legitieme belangen, een open blik
op de wereld en – zoals het hoort voor
een historicus – een realistische inschatting
van de factor tijd. Sinds 2009 is Daan Schalck
directeur-generaal van het Havenbedrijf Gent,
maar hij is al veel langer vertrouwd met het
havenbeleid: als adviseur van havenschepen
Daniël Termont (1995-1999), als Vlaams
volksvertegenwoordiger (1999-2004) en
daarna als directeur van de intercommunale
voor de Linkerscheldeoever. Zijn gedrevenheid
is er alleen maar door gesterkt: de diepgang
van de betrokken dossierkenner.
TEKST ROBERT CRIVIT | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME
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EUROPESE STEUN
ALS SOKKEL VOOR
DUURZAME
ONTWIKKELING
De haven is een enorm scharnier voor de hele regio

G

renzeloze Kanaalzone was zeker het belangrijkste
project van de jongste jaren. Niet zozeer omwille van
de verschillende deelprojecten, maar vooral omwille
van zijn katalysatorfunctie bij het tot stand brengen van een
echte grensoverschrijdende samenwerking tussen de haven
van Gent en Zeeland Seaports, de fusiehaven van Terneuzen
en Vlissingen. Na een eerste mislukte poging, ongeveer
vijftien jaar geleden, bereikten de relaties echt wel een
dieptepunt. Maar vooral door de projecten in het kader van
Grenzeloze Kanaalzone en ook door de trekkersrol van
mevrouw Peijs, toenmalig Commissaris van de Koningin in
Zeeland, en toenmalig gouverneur André Denys van Oost-
Vlaanderen, is die samenwerking echt terug op de rails gezet.
Door samen te werken aan gemeenschappelijke projecten
en onderling goed te communiceren, staan Zeeland Seaports
en de Gentse haven vandaag heel dicht bij elkaar.

We werken nu heel nauw samen in een aantal concrete
projecten zoals Bio Base Europe, waar er veel Europese
middelen naartoe gingen en bij de uitbouw van het nautisch
beheer naar Gent, Terneuzen en Vlissingen, zowel voor de
zeevaart als voor de binnenvaart.
Nautisch beheer is alles wat te maken heeft met de
organisatie van het traject van een schip, van het binnenvaren in de Westerschelde, over het aanleggen in een haven,
tot het weer verlaten van de Westerschelde. Een schip dat
binnenvaart heeft een loods nodig, een planning om door de
sluis te varen en een aanlegplaats in de haven. Dat hele traject van het vertrek van een schip van zee tot zijn aanmeren,
zit nu in één systeem voor de twee havens. Via een geïntegreerd IT-platform schrijven de klanten van de beide havens
hun schepen in op hetzelfde platform. Een dergelijk geïnte
greerd platform van twee havens van twee verschillende

⊲
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landen, dat is uniek in Europa. Gegroeid uit de goede
samenwerking doorheen de projecten draait het intussen
zonder subsidies. En zo zijn er nog projecten die zullen
blijven bestaan, ook als de Europese middelen opdrogen.
Eigenlijk zijn er alleen maar winners in dit verhaal.
Het is vooral goed voor onze klanten en dat is ook wat ons
drijft. Als scheepsagenten een schip dat de Westerschelde
aanvaart maar één keer op één systeem moeten inschrijven,
is dat veel gemakkelijker, en ze kunnen hun mensen in hetzelfde systeem opleiden. Dat systeem levert ook veel winst
bij de scheepsplanning. En zo vermijden we ook discussies
bij het gebruik van de zeesluis.

grote doorbraak over het soort sluis die er moet komen in
Terneuzen en die beide havens zal bedienen. Voor de bouw
mikken wij op een Europese steun van 40 procent voor een
investering van 840 miljoen, afgerond ongeveer 300 miljoen
euro. Hadden we elkaar niet gevonden bij die projecten dan
lag dat dossier nu niet op tafel. Intussen bezocht de Europese coördinator Gent en Terneuzen en het project scoort
heel goed. Wij hopen dat de bouw kan starten in 2017 en dat
de sluis operationeel is in 2021, wat voor een dergelijk project eigenlijk gelijk staat aan “morgen”. Maar om te kunnen
starten in 2017 moeten we de werken gunnen en aannemers
aanduiden in 2016. En dat is een strakke timing.

De nieuwe zeesluis

Intussen wordt er volop gedacht aan samenwerking
rond de ontwikkeling van de binnenvaart?

Dat blijft voor ons de grootste knoop, die zeesluis, meteen
ook de belangrijkste oorzaak van de wachttijden. Door één
planningsysteem te hanteren, slagen we erin om de wachttijden te beheersen en voor klanten die in de problemen geraken een oplossing te vinden. Dat was vroeger ondenkbaar.
Door die goede relaties en die goede gezamenlijke projecten
vonden de nodige mensen elkaar. Zo bereikten we een

We hebben hier heel veel binnenvaart. Onderzoeken welke
gemeenschappelijke strategie we kunnen ontwikkelen rond
die binnenvaart zou toch een meerwaarde opleveren?
En zeker als met Europese middelen het kanaal naar Parijs
gerealiseerd wordt. We moeten dat niet alleen in Gent apart
of alleen in Terneuzen apart bekijken, maar in onderling

samen te werken
“Door
aan gemeenschappelijke
projecten en onderling
goed te communiceren,
staan Zeeland Seaports
en de Gentse haven
vandaag heel dicht bij
elkaar
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overleg onderzoeken welke voorzieningen er in deze havenregio nodig zijn. De binnenvaart heeft voldoende water
nodig en moet afval kwijt kunnen, er is nood aan elektriciteit,
aan kaaien… Moeten we altijd alles realiseren in twee plaatsen
die zo dicht bij elkaar liggen of kunnen we samen concrete
oplossingen uitwerken? Waarom niet samenwerken aan één
binnenvaartterminal en overleggen waar die het beste wordt
ingeplant?

Die nieuwe binnenvaartterminal staat in functie
van de Seine-Scheldeverbinding. Hoe ziet u die
ontwikkeling?
De nieuwe verbinding zal begin de jaren 2020 klaar zijn.
Samen met Zeeland Seaports slaan we in de binnenvaart
vandaag al meer dan 50 miljoen ton goederen op en over.
Maar die trafiek is momenteel nog vooral gericht op Nederland,
België en Duitsland. Daarin betekent de trafiek met Frankrijk
momenteel maar vijf procent. Mits een goede ontsluiting moet
dat aandeel enorm kunnen groeien. Onze ligging is uitstekend:
precies midden op de as tussen Rotterdam en Parijs. Gent en
Terneuzen zijn sterker georiënteerd op Noord-Frankrijk en
Parijs, terwijl Rotterdam en Antwerpen veel meer gericht zijn
op Duitsland. Op dit moment is onze trafiek met Duitsland
vier keer groter dan die met Frankrijk, maar dat heeft alleen
te maken met de diepgang van de huidige waterwegen. Het
potentieel van de binnenvaarttransport met Frankrijk ligt vier
keer hoger dan wat we nu realiseren.
Er is niet alleen Parijs, maar ook de hele regio rond Rijsel.
Onze haven is heel sterk in het vervoer van bouwmaterialen
zoals zand, grind en andere basisgrondstoffen, ideaal om te
transporteren via de binnenvaart. De Parijse regio heeft per
jaar tien miljoen ton bouwmaterialen nodig en de regio rond
Rijsel nog eens één tot twee miljoen ton. Intussen blijkt het
steeds moeilijker om zand en grind te winnen op het vasteland en ook de winningen op de Maas en andere rivieren
gaan langzaam dicht. We zien nu een verschuiving van de
winning naar zee, en ook daarop kunnen we sterk inspelen.
Niet dat alle trafiek van bouwmaterialen naar Parijs en
Noord-Frankrijk via Gent moet lopen, maar een deel ervan
kunnen we toch verschepen via de havens in deze regio.

En de verbindingen over land?
Bij de onderhandelingen over de nieuwe sluis maakten we
ook afspraken over de ontsluiting over de weg. De Traktaatweg vanuit Nederland, eigenlijk de verbinding tussen de
Westerscheldetunnel in Terneuzen en Zelzate, zal aantakken
op de R4, en daar komt ook een aantakking met de E34 en
via de R4 met de E17. Er zijn ook afspraken over de spooront-

sluiting die voor Terneuzen en Vlissingen nog niet optimaal
is. Een nieuwe verbinding via Axel naar Antwerpen moet
Terneuzen beter ontsluiten. Vlaanderen zal nu de nodige
reservatiestroken vrijwaren zodat die spoorontsluiting in
de toekomst mogelijk blijft. Net zoals voor de nieuwe sluis
gaat het hier om onderhandelingen tussen de Nederlandse
rijksoverheid en de Vlaamse overheid die de onderlinge
afspraken tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports
overstijgen. Als havens elkaar onderling scherp beconcurreren, proberen ze soms ook elkaars infrastructuurprojecten
tegen te houden... Jarenlang was die spoorverbinding een
moeilijk dossier. Maar als de mindset verschuift, zie je dat men
elkaar helpt bij het realiseren van infrastructuurprojecten die
op het eerste gezicht slechts voor één partij nuttig zijn. Maar
nadien blijkt een dergelijk project dan een economische
meerwaarde voor de hele regio.
De bredere samenwerking is gegroeid op basis van kleinere gemeenschappelijke projecten. Die fungeren als start
en zorgen ermee voor dat je er later in slaagt om afspraken
te maken over de ontsluiting via het spoor en over de weg,
en over die nieuwe zeesluis. Was die samenwerking niet
gegroeid doorheen kleinere projecten dan zou ook de
nieuwe sluis er niet gekomen zijn. Of zeker nu nog niet. We
hadden ook nooit uitzicht gekregen op de Europese middelen die we nodig hebben. En uiteindelijk gaat het, achteraf
bekeken, behalve voor Bio Base Europe, nog om relatief
bescheiden bedragen.

Duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid is een van de belangrijkste rode draden
in het verhaal van de samenwerking. Ook op het gebied
van mobiliteit?
De problematiek van de mobiliteit in de regio heeft geleid tot
een experiment als de vrachtwagensluis. Die zorgt ervoor
dat vrachtwagens die niets verloren hebben in de dorpskernen er ook niet meer doorrijden. Vrachtwagens worden gefotografeerd als ze het dorp binnenrijden en opnieuw als ze
buitenrijden. Als die twee foto’s kort opeen volgen, gebruikt
die vrachtwagen de weg door het dorp als een sluipweg. Die
krijgt verbod om nog door het dorp te rijden. Dat is intelligent:
bevoorrading blijft mogelijk, maar we bemoeilijken doorgaand
sluipverkeer. Het systeem is enkele jaren geleden geïnstalleerd in Rieme, een deelgemeente van Evergem, een tweede
functioneert sinds het voorjaar in Zelzate, en in Sluiskil loopt
er een voorbereidend onderzoek. Het sluipverkeer door de
dorpskernen is gedaald met meer dan 90 procent. Ook dat
⊲
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project was er nooit gekomen zonder synergie of zonder
Europese steun. Het gaat dus niet alleen over de economie
en de bedrijven, over de haven en de trafiek, maar ook over
de leefbaarheid van de hele omgeving. De tevredenheid van
de bevolking is belangrijk voor het draagvlak van de economie. Dat betekent dus bufferen en verschillende functies op
elkaar afstemmen.

De havens werken ook aan duurzaam energiegebruik.
Duurzaam energiegebruik en ten gronde ook aan duurzame
havens. In een netwerk met Zeeland Seaports, Oostende,
Zeebrugge en Gent kiezen we elk een speerproject en
creëren we een platform waar we inzichten uitwisselen.
In de Gentse haven zoeken we naar mogelijkheden om reststromen te recupereren en uit te wisselen. Een eenvoudig
voorbeeld. Zeeland Seaports heeft serreteelt waar men
groenten teelt met gebruik van zuivere CO2 afkomstig van
de industrie. Voor de industrie is die CO2 eigenlijk een afvalproduct. Zware afval zelfs. Want gezien de uitstootnormen
en de certificaten stelt er zich een probleem als die CO2 de
lucht ingaat. Maar als een groenteteler die CO2 kan gebruiken om zijn serres te verwarmen, beschikt hij over goedkope
energie. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen
Stora Enso en Volvo. Over enkele maanden kan Volvo zijn
fabriek verwarmen met de overbodige warmte van Stora
Enso. Die restwarmte gaat anders gewoon de lucht in! Met
de steun van Vlaanderen leggen we nu een leiding tussen
Stora Enso en Volvo. Een ander voorbeeld is dat van de
hoogovengassen van ArcelorMittal: die gebruiken we vandaag al om elektriciteit te produceren in de thermische centrale van Rodenhuize. Met die hoogovengassen produceert
die centrale nu 340 megawatt aan elektriciteit of een derde
van wat België deze winter dreigt te kort te komen. En er zijn
nog andere toepassingen, zoals de hoogovenslakken van
ArcelorMittal die CBR gebruikt om cement te maken.

Er bestaat ook een goede samenwerking met
de universiteit en de hogescholen?
Daarvan is de Bio Base Europe Pilot Plant een mooi voorbeeld. Bij het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit
zien we heel dikwijls een hiaat tussen het labo-onderzoek en
de toepassing op het terrein. Ook als je erin slaagt om in een
laboratorium een bepaalde stof te ontwikkelen en het lukt
om daarvan honderd gram of een kilogram te produceren,
zal geen enkele industrieel op basis van die resultaten het
risico nemen om honderden miljoenen te investeren in een
nieuwe fabriek die honderdduizenden ton gaat produceren.
Daarvoor is er nog een testfase nodig waarbij je dan één of
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tien ton maakt. Zoals in het geval van biobrandstoffen.
Dan produceer je één ton die dan wordt getest op een
wagen. Geen wagen die één kilometer rijdt in een laboomgeving, maar 50.000 kilometer op de openbare weg.
Voldoende om het effect van die brandstof te meten op
motoren, op filters, op onderhoud, enzovoort. Doel van de
Bio Base Europe Pilot Plant is het mogelijk maken van dat
soort testen vóór we met de haven en de industrie het risico
nemen om de stap te zetten naar de industriële toepassing.
Zeker in de biogebaseerde sector koppelen we dat aan de
opleiding van operatoren voor de nieuwe technologie die
vandaag in Gent en in Terneuzen aanwezig is met grote
bedrijven zoals Cargill BiOro en andere. Daarom is er nu
in Terneuzen ook een centrum – waarin wij participeren –
voor de opleiding van operatoren specifiek voor die nieuwe
sector. Zonder die grensoverschrijdende samenwerking
van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen en
de universiteit waren noch de pilot plant noch dat opleidingscentrum er ooit gekomen. Vandaag hebben we in Europa
wel een unieke positie verworven als hét centrum van de
biogebaseerde economie. Die positie is zo sterk dat men op
den duur Gent daarmee gelijk stelt. Soms moeten we uitleggen dat Gent nog veel meer in huis heeft, dat we ook nog
het klassiek staal hebben, dat we ook nog een auto-haven
zijn en dat hier nog tal van andere bedrijven gevestigd zijn.
De Gentse havenzone staat voor zoveel meer dan alleen
de biogebaseerde economie. Gelukkig.

Als de ontwikkeling van de nieuwe industrie in de
haven zo sterk wordt doorgezet, komt het er wellicht op
aan om kennis op te bouwen via onderzoek en ontwikkeling, naast het opleiden en trainen van medewerkers
en operatoren.
De universiteit is voor ons een enorme troef. Als je de Gentse
haven los van zijn omgeving vergelijkt met de havens van Antwerpen of Rotterdam, komen we er relatief klein uit. Maar de
aanwezigheid van de universiteit en de hogescholen betekent
een enorme troef en verklaart ook waarom wij in Gent zo veel
toegevoegde waarde hebben en houden. En we zien dat die
toegevoegde waarde ook een basis is voor investeringen: de
aanwezigheid van een grote groep hoogopgeleide mensen,
die na hun studies in Gent blijven, omdat ze hier graag wonen,
is een enorm pluspunt voor ons industrieel weefsel.
Als ik in het buitenland de Gentse haven promoot, toon
ik altijd eerst een foto van de stad en presenteer ik Gent als
de grootste Belgische universiteitsstad. Daarmee vertel ik
meteen dat we hier beschikken over goed opgeleide
mensen. In management, logistiek, ingenieurs…

⊲

Geert Versnick over ‘Tendenzen zonder Grenzen’
Het project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ is een grensoverschrijdend arbeidsmarktproject binnen het Interreg-
programma Vlaanderen – Nederland. Het bestaat uit
een informatiepunt grensarbeid dat vragen beantwoordt van
werkgevers, werknemers en werkzoekenden over grensarbeid.
Daarnaast is er een mobiliteitscentrum dat mensen probeert
te helpen bij het vinden van een job aan de andere kant van
de grens. ‘Bedrijf + school’ probeert bovendien jongeren
warm te maken voor techniek.
De provincie Oost-Vlaanderen is projectleider van ‘Tendenzen
zonder Grenzen’. Kunt u iets meer vertellen over deze rol?
GEERT VERSNICK: “De provincie is heel nauw betrokken bij
de uitvoering van enkele Europese Interreg-programma’s.
Voor de opvolging van deze programma’s heeft ze dan ook
een goed uitgebouwde dienst Europese en Internationale
Samenwerking. De medewerkers van deze dienst zetten
projecten op en begeleiden deze. Ze brengen mensen rond
de tafel, zoeken naar de grensoverschrijdende opportuniteiten
en gemeenschappelijke doelen. In het geval van ‘Tendenzen
zonder Grenzen’ is daar nog de taak van projectleider bij
gekomen, en dit namens de drie Scheldemondprovincies.”

dienstverlening aan bedrijven en scholen kunnen verbeteren.
Zo verkleint de drempel nog verder om deel te nemen.”
“Daarnaast moeten we het informatiepunt structureel verder
uitbouwen. Dat geldt ook voor het mobiliteitscentrum.
Er beweegt op dit vlak heel veel in de hele grensstreek tussen
Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Een betere afstemming
tussen de verschillende bestaande en nog op te richten
informatiepunten is zeker iets waar we nog verder aan
moeten werken.”
“De provincie Oost-Vlaanderen zet zich zeker verder in
voor de verwezenlijking van een echte grensoverschrijdende
arbeidsmarkt.”

“Grensoverschrijdende arbeidsmarkt is een thema dat de laatste jaren hoog op de agenda staat van Euregio Scheldemond,
het grensoverschrijdende interprovinciale samenwerkingsverband tussen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.
Zowel op Europees, nationaal als op regionaal niveau groeit
het besef dat een grensoverschrijdende arbeidsmarkt heel wat
voordelen biedt. Ook gemeenten beginnen dit in te zien.
Er zijn echter nog heel wat belemmeringen die deze grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de weg staan.”
Arbeidsmarkt is een belangrijk thema in het nieuwe
Interreg-programma Vlaanderen – Nederland. Wat brengt
de toekomst op dat vlak?
“De bedrijvendatabank die we opgezet hebben voor het
onderdeel ‘Bedrijf + school’ bouwen we verder uit met bedrijven die zich willen inzetten om jongeren enthousiast te maken
voor techniek. Het is belangrijk dat jongeren een beter beeld
hebben van de mogelijkheden die een technische opleiding
kan bieden, omdat er een groot tekort is aan technisch
geschoolde werkkrachten. De initiatiefnemers zijn de Regionaal Technologische Centra (RTC) Oost- en West-Vlaanderen
en Technocentrum Zeeland. Zij kijken bovendien hoe ze de
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is het goede aan
“Dat
die Europese subsidie:

het is een stimulans om
een project op te zetten,
maar de effecten zijn
uiteindelijk veel groter
dan het concrete project
op zich

haven in Europa. Ook daarvoor was er heel wat aandacht in
de media. Op twee dagen deden we er heel wat inzichten op.
Ook dat is eigenlijk een lerend netwerk, zonder Europese
subsidie, maar ook zonder de nadelen ervan.

De bedrijven in de haven hebben nood aan geschoold
personeel en vooral hooggeschoold personeel.

Mensen die verschillende talen spreken. En we hebben nu
ook een internationale school. Kortom we beschikken over
een aantal bijkomende troeven naast de haven. De haven
leeft ook niet op zichzelf, hij is integendeel nauw verbonden
met de stad en met de omgeving. We gaan daar nu bewuster
mee om dan vroeger. Deel vormen van de stad, over de
muren kijken van de pure haveneconomie, dat levert bij
komende troeven op. Je mag die troeven inzetten, maar je
moet ook wat teruggeven. Zo organiseerden we vorig jaar
voor het eerst een gezamenlijke missie met de universiteit,
de provincie Oost-Vlaanderen en de haven. Naar Sint-Petersburg. Door gezamenlijk op te trekken, konden we een beroep
doen op gouverneur Briers om op te treden als delegatieleider. En dan gaan er meer deuren open dan voor missies van
de haven of van de universiteit alleen. Een delegatie van de
haven alleen zou nooit de gouverneur van Sint-Petersburg
ontmoeten. Met de haven, de provincie en de universiteit
samen hebben we meteen veel meer exposure. Dat maakt
dingen mogelijk die je alleen niet kan. Zo stuurden we ook
met Zeeland Seaports een gezamenlijke missie naar Kopenhagen en Malmö, met zijn twee de enige grensoverschrijdende
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Wij ervaren een schaarste aan technisch hooggeschoold
personeel. Dat stelden we ook vast bij de twee jobbeurzen
die wij organiseerden, met de bedrijven uit onze kanaalzone,
met Zeeland Seaports en Nederlandse bedrijven. Wellicht
kunnen wij nog terugvallen op een redelijk aanbod en is het
in andere sectoren nog moeilijker. We merken die spanning
in een breed scala aan activiteiten, maar vooral in de staalindustrie, de biochemie, de chemie en de automobielsector.
Wellicht kijken we ook allemaal naar dezelfde groep: mensen
die grens- of sectoroverschrijdend denken. Maar er is ook
nood aan mensen met een heel specifieke opleiding zoals
operatoren. Volvo heeft een aantal heel goede jaren
gedraaid en voerde enkele jaren geleden een derde ploeg
in. Daarvoor waren 700 mensen nodig. Van én de VDAB én
de stad én Volvo én de haven vroeg het heel wat inspanningen om die 700 mensen te vinden, want die vind je niet
zomaar. Volvo kan nog rekruteren bij toeleveranciers,
maar dan moeten die op hun beurt nieuwe mensen vinden.
Je moet dan echt samen op zoek gaan naar mensen die
beantwoorden aan de profielen, mensen gaan opleiden ook.
Maar dat leidt ook weer tot mooie projecten, zoals het
Goca, het Gents opleidingscentrum voor ambachten in de
Gentse haven. In het kader van de sociale economie zijn in
dat opleidingscentrum permanent 40 cursisten bezig met het

aanleren van hoogwaardige technische beroepen, zoals siersmid of natuursteenbewerker. Het beste nieuws is dat een
belangrijk deel van die mensen ook aan de slag kan in de
industrie. Veel cursisten hebben een moeilijk leven achter de
rug, het gaat over ex-gedetineerden, mensen die al zeer lang
werkloos zijn, noem maar op. Ik ben er trots op dat dit hier in
de haven van Gent gebeurt. Het opleidingscentrum pakt ook
met mooie projecten uit. Zo huldigden we kort geleden nog
een schip in dat volledig door de cursisten zelf gerestaureerd is. Een Iers zeilschip uit 1954 dat de mensen met eigen
handen, plankje voor plankje heropbouwden en opnieuw
zeewaardig maakten. Prachtig. En nu doen we hetzelfde met
een oude loodsboot. Bij de restauratie leren de cursisten
metaal bewerken, anderen leren meubelen restaureren of
een cabine inrichten. Noem maar op. Als de cursisten dat
doorlopen hebben, zijn ze klaar om aan de slag te gaan in
de industrie. Er is een reële doorstroming: we slaan een brug
tussen die opleiding en de industrie. Dus niet alleen technisch hooggeschoolden kunnen hier terecht, ook mensen
die technisch lager opgeleid zijn. Maar technische scholing
is wel absoluut nodig in de industrie. Mensen met een goede
technische opleiding op niveau A2 of A3 zijn even gewild als
de ingenieurs van de universiteit of de hogeschool.

De Gentse haven en de globalisering
Volvo en ArcelorMittal blijven toch echt wel trekkers
in dit havengebied?
Zij functioneren in een competitieve omgeving en zeker ben
je nooit. Maar we zien toch een aantal dingen die ingaan
tegen het doemverhaal als zou de industrie hier wegtrekken.
Waar de werkgelegenheid in de industrie in Vlaanderen de
jongste twee jaar terugliep, zagen we in Gent een stijging
met twee procent. Bij Volvo heeft men nog nooit zoveel
wagens geproduceerd als nu. En in de biogebaseerde industrie werken er in Gent nu al 1000 mensen, tien jaar geleden
was dat nul. Dat is een volkomen nieuwe industrie. Er zijn
ook bedrijven als het supergezonde Taminco en andere
scheikundige bedrijven die goed draaien en mensen hebben
aangeworven. Volvo en ArcelorMittal hebben enorm veel
geïnvesteerd in Gent en er zijn nog investeringsplannen.
We zien vandaag zeker geen afbouwscenario. Dat is ook
te zien in de cijfers van de havenactiviteit: voor ArcelorMittal
was 2013 een recordjaar. Voor de verdere toekomst is de
nauwe samenwerking met de haven en tussen de bedrijven
onderling ook een sterke troef. In de regio zijn er een aantal
heel grote spelers: naast Volvo en ArcelorMittal, zijn er

andere industriële bedrijven, en niet te vergeten, Dow
Chemical, als allergrootste. Die hebben er allemaal belang bij
dat al die bedrijven in deze zone aanwezig blijven. Al is het
maar om aan aandeelhouders in de VS en elders te kunnen
vertellen dat het bedrijf ingeplant is in een regio met een sterk
industrieel weefsel en niet ergens in de woestijn. Maar ook
voor de onderlinge verdeling van de reststromen en andere
vormen van synergie hebben Volvo en ArcelorMittal er baat
bij dat Dow hier blijft. En ook voor onze eigen activiteiten zijn
de risico’s kleiner als er in de regio tien grote bedrijven actief
zijn. Ik ben optimistisch voor de toekomst van Volvo en
ArcelorMittal in Gent, ook voor de langere termijn.
Ook de globalisering zet zich door. Sommigen voelen
het aan als een bedreiging dat Volvo nu in Chinese handen
is, maar voor mij is dat een zegen. Volvo verkocht een paar
jaar geleden ongeveer 400.000 wagens per jaar en toch
heeft het bedrijf hetzelfde onderzoek en ontwikkeling nodig
als een constructeur die één of twee miljoen wagens maakt.
De vaste kosten om nieuwe modellen op de markt te zetten
zijn dezelfde, net als andere kosten. Dat is niet houdbaar.
Het businessplan van Volvo voorziet nu een groei naar
800.000 wagens in vier fabrieken: twee in China, één in
Zweden en één in Gent. Die schaalvergroting was nodig
want met een productie van 400.000 wagens was het bedrijf
niet houdbaar op de lange termijn. Volvo kan de vaste kosten
nu spreiden over vier fabrieken. In 2014 heeft Volvo 475.000
wagens verkocht en dat is veel meer dan in 2013. Dat toont
dat men op een groeipad zit waarin Gent blijft bestaan.

Het Havenbedrijf Gent streeft naar samenwerking met
onder meer Sint-Petersburg. In welke globale strategie
kadert dit?
De samenwerking met Sint-Petersburg past in onze strategie
om ons te richten op bepaalde markten en de overslag van
bepaalde producten. Wij gaan niet in concurrentie met Antwerpen of Rotterdam voor de containerstromen uit pakweg
Azië. Wij proberen een rol te spelen op het vlak van short
sea vervoer van onder meer half afgewerkte staalproducten
en granen. Short sea gaat over de scheepvaart binnen
Europa en de Middellandse Zee, met daarbij nog NoordAfrika, alle Zuid-Europese landen en de Noord-Europese
regio. Twee derde van de trafiek in de Gentse haven is short
sea en slechts een derde is wat wij noemen overzees. Van
de short sea bedrijvigheid heeft de helft te maken met
Noord-Europa: Scandinavië, de Baltische staten en het noorden van Rusland. Dat staat voor de helft van de Europese
trafiek in Gent, dus een derde van het totaal. Daarom proberen wij onze positie op die markten te versterken.
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Met de Russische havens hebben we drie jaar geleden
een overeenkomst afgesloten. We werken ook samen met
Poolse havens, zoals Gdansk. Volgend jaar sturen we een
gemeenschappelijke missie met de stad Gent naar Gdansk.
Wij werken hierbij samen met de stad omdat in landen als
Rusland of Oekraïne maar ook overzees in Brazilië, waarmee
we ook een sterke link hebben, het havenbestuur meestal
nog een officiële instantie is. We moeten door de deur van

die officiële instantie om bij de echte bedrijven of de privébedrijven te geraken. De overheid heeft daar nog vele malen
meer invloed in de bedrijven dan hier. Wie een handelsrelatie wil aanknopen met een bedrijf uit de Gentse havenzone
heeft mij niet nodig. Als het contract onderhandeld is, zorgen
wij er wel voor dat de schepen binnen kunnen. Maar in veel
van die landen heb je wel dat havenbestuur nodig voor je
naar de echte bedrijven kunt stappen. De overeenkomsten

Saskia Westerduin over CREA.RE en MINISTRY OF MAKERS

De provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de HoGent
sloegen de handen in elkaar voor de oprichting van het
Designplatform Gent/Oost-Vlaanderen. Wat is de eigenlijke
doelstelling en wat zijn de acties die dit platform prioritair
wil uitvoeren?
CREATIEF DIRECTEUR SASKIA WESTERDUIN VAN HET
DESIGNPLATFORM: “Met de oprichting van het Ministry of
Makers willen de verschillende partners het potentieel van
design in de Gentse en Oost-Vlaamse regio ten volle benutten
om innovatie, groei en jobcreatie te stimuleren. Dit doen ze
door in te zetten op verschillende doelstellingen. Het gaat dan
om het bevorderen van het ondernemerschap en het stimuleren van de kruisbestuiving tussen industriële en creatieve
sectoren. Ook moet er een betere afstemming komen tussen
onderwijs en het werkveld, en is het de bedoeling om de
beeldvorming van Gent en Oost-Vlaanderen als designregio
in de breedste betekenis te versterken.”
“Het Designplatform Gent/Oost-Vlaanderen wil een reële
en virtuele ontmoetingsplaats zijn met een focus op design.
Het doel is om voor iedereen die dit kan aanbelangen een
economische, maatschappelijke en culturele meerwaarde
te realiseren in de regio Oost-Vlaanderen. Dat gebeurt door
te ‘initiëren en faciliteren waar nood aan is’, te ‘versterken
wat bestaat of ontstaat’ en te ‘verbinden wat relevant is’.”
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Zie je in de toekomst mogelijkheden voor het Designplatform
om bepaalde zaken te realiseren via Europese programma’s?
SASKIA WESTERDUIN: “In de toekomst kan het platform met
andere Europese soortgelijke organisaties Europese projecten
uitvoeren om opnieuw te leren van elkaar. Bijvoorbeeld
binnen Interreg Europe is dat een heel belangrijke doelstelling. De Europese middelen kunnen bepaalde zaken in een
stroomversnelling brengen waardoor ze dus veel sneller
gerealiseerd kunnen worden.”
“Daarnaast zijn er natuurlijk ook mogelijkheden voor design
en de creatieve sectoren in andere Interreg-programma’s en in
het Europese programma CREATIVE EUROPE. Ik denk bijvoorbeeld aan projecten waarbij KMO’s worden overtuigd
van het belang van design en begeleid kunnen worden. Maar
ook aan het begeleiden van starters in de creatieve en culturele
industrie, het aanpakken van leegstand door daar een tijdelijke
locatie voor startende creatievelingen van te maken of een
creatief incubatiecentrum te realiseren waar alle verschillende
actoren rond design/creativiteit een ruimte krijgen.”

© Cas Moor

De provincie Oost-Vlaanderen nam in 2010 deel aan het
Europees Interreg IV C-project CREA.RE (Creative Regions).
Twaalf Europese regio’s en steden werkten samen om de
creatieve sector beter te betrekken bij de sociaal-economische
ontwikkeling van die regio’s en steden. Een van de projecten
die hieruit voortkwamen was een Designplatform.

met die havens zijn dikwijls een eerste stap. En dan doen
we vooral inspanningen in die landen die voor ons het meest
nuttig zijn, zoals Rusland, Polen of Oekraïne.
We zijn wat minder actief in Zuid-Europa. Dat heeft ook
te maken met de manier waarop de overheden omgaan met
hun rolverdeling met de privésector. Wij vinden de goede
voorbeelden daarvoor heel dikwijls in Scandinavië, in Nederland en in onze eigen omgeving. In Zuid-Europa hanteert
men een meer centrale sturing van de havens door een
administratie in Parijs of Rome. Er is niet echt een sterke
lokale sturing op basis van overleg met het bedrijfsleven.
De manier waarop je een haven bestuurt, heeft ook te maken
met een traditie waarbij steden zich in min of meerdere
mate van onderuit organiseren. Bij ons is dat heel sterk.
Dat is ook zo in Nederland, in Duitsland, denk aan Hamburg,
of in Polen, denk aan Gdansk, en dat zie je niet in Zuid-
Europa. Gent, Antwerpen, Hamburg en Gdansk zijn ontstaan
vanuit lokale gemeenschappen die hun macht stoelden op
hun haven. Dat gaat ver terug in de geschiedenis en die
weerspiegelt zich soms vandaag nog in de structuren.

Europese subsidies en de toekomst
Hoe belangrijk zijn de Europese subsidiestromen voor
de ontwikkeling van het havengebied?
Het verhaal van de Europese subsidies voor de sluis is een
verhaal van de toekomst, maar op een bepaald moment
zullen we zelf moeten kiezen: we doen het of we doen het
niet. Zonder Europese subsidie zijn de effecten op de
Vlaamse begroting zo ingrijpend dat men de timing en financiering opnieuw zal bekijken. Veel van de projecten die
we nu achter de rug hebben, ook Bio Base Europe, waren
er niet gekomen zonder die Europese middelen. De mogelijkheid om al dan niet Europese middelen in te zetten was
bepalend voor het al dan niet uitvoeren van sommige
projecten. Bij de meeste andere projecten hadden we er
al voor gekozen om ze uit te voeren, maar daar was grensoverschrijdende samenwerking meegenomen om het anders
en beter te doen. Dan helpt het als daar ook Europese
middelen aan gekoppeld zijn. En na afloop van die projecten
merk je dan dat de meerwaarde van een dergelijk project
groter is dan verwacht, precies door de relatie die in de loop
ervan tot stand is gekomen. Het is mijn overtuiging dat je
een project nooit mag laten staan of vallen op basis van
de vraag of er al dan niet subsidies aan verbonden zijn.
We zijn niet op het idee van een nieuwe zeesluis uitgekomen
omdat er Europese subsidies zijn, maar we gaan die sluis

waarschijnlijk beter en sneller kunnen bouwen omdat er
Europese middelen zijn. Maar die sluis is wel nodig. Bio Base
Europe was eigenlijk nodig om met de reststromen om te
gaan en duurzaamheid is hoe dan ook noodzaak. Europa
helpt om het sneller, beter, uitgebreider en in betere afstemming te doen. Maar we mogen geen projecten uitwerken in
functie van het krijgen van Europese middelen, en zeker niet
als die projecten niet passen in onze basisstrategie. Ook een
project dat je alleen start in functie van de Europese subsidies, soupeert een deel van de middelen op, want je moet
toch altijd minstens de helft van de investering zelf dragen.
Waarom investeren in iets wat we niet van plan waren?
We steken daar beter geen geld, mensen of tijd in, want als
de drijfveer alleen is om Europees geld te krijgen, is de kans
groot dat het project na de subsidieperiode stilvalt en uiteindelijk begraven wordt. En dat is niet de bedoeling. De
meeste van onze projecten krijgen een vervolg ook zonder
Europa. Dat is het goede: Bio Base Europe blijft bestaan en
als de nieuwe sluis er komt, betekent die zuurstof voor de
havens voor de komende honderd jaar. Enkele eenvoudige
dingen zoals het Zeehavenoverleg hebben ons opnieuw
samengebracht en nu zijn we voor jaren vertrokken. Dat is
het goede aan die Europese subsidie: het is een stimulans
om een project op te zetten, maar de effecten zijn uiteindelijk
veel groter dan het concrete project op zich.

De Gentse haven is sterk gericht op grensoverschrijdende
samenwerking, maar tegelijk spelen er ook belangen
tegenstellingen. Hoe ga je hiermee om?
Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat zien we ook in
een Vlaamse context met de Vlaamse havens waarmee we
gezamenlijke projecten opzetten. We leggen nu een binnenvaartshuttle in tussen Gent en Antwerpen om ook in die richting vrachtstromen op het water te krijgen in plaats van over
de weg. Als ook Antwerpen en Rotterdam grensoverschrijdend
kijken naar de bouw van pijpleidingen voor hun chemische
sectoren, moeten wij onze samenwerking toch niet beperken
tot de Vlaamse havens? Voorop staat de versterking van de
economie in onze regio. En als Rotterdam en Antwerpen
intelligent samenwerken, kunnen zij ook bedrijven veran
keren in de regio. Wij kunnen op dezelfde manier intelligent
zeer verregaand samenwerken met Zeeland Seaports; we
zitten nu eenmaal op hetzelfde kanaal, een paar kilometer
van elkaar. Waarom zouden wij niet in onderling overleg
proberen om de vele containers uit Rotterdam en Antwerpen
voor onze industrie naar hier te brengen via de binnenvaart
in de plaats van over de weg? Meteen versterken we dan
ook Antwerpen en Rotterdam als containerhavens in hun
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concurrentiestrijd met Le Havre, Hamburg en andere. Ook
Vlaanderen en Nederland zijn hierin geïnteresseerd, zoals
we konden merken in een vorige regering met Kris Peeters.
Peeters had een Vlaamse havenpolitiek maar hij ging ook
met minister-president Rutte naar de Verenigde Staten om
er het verhaal uit te dragen van de intense delta van havens
in Vlaanderen en Nederland die zo dicht bij elkaar liggen dat
je dat globaal potentieel kunt benutten. Wat goed is voor
Rotterdam is lang niet altijd slecht voor Gent. Als er in Rotterdam elk jaar acht miljoen containers aankomen, moeten die
ook hun weg vinden naar distributiecentra in Europa. En die
liggen zeker niet allemaal in Rotterdam, want daar heeft men
de ruimte niet voor. Als wij een deel van die containers in
Europese distributiecentra in Gent krijgen en een duurzame
stroom op gang kunnen brengen in een goede relatie met
Rotterdam, dan hebben we een mooi verhaal. Dat is ook
mogelijk met Antwerpen. En waarom bouwen we dan niet
een gezamenlijke zone uit met Zeeland Seaports?
Onze havens liggen vijf kilometer uiteen, waarom zouden
we elkaar zwaar gaan beconcurreren?

Is er al sprake van een taakverdeling tussen de betrokken
havens?
Nog niet. Het zou mooi zijn om voor het totale commerciële
aspect, samen een aanbod te doen aan de bedrijven. We
sluiten dat beiden niet uit, maar we zijn er nog niet klaar voor.
Die commerciële coöperatie is een belangrijke stap. Maar
het is ook een harde noot.

Maar er wordt aan gedacht?
Ja, dat is duidelijk. In het kader van die grensoverschrijdende
samenwerking tussen de havens organiseert Euregio Schelde
mond ook twee keer per jaar een overleg tussen de gemeenten Terneuzen, Evergem, Zelzate en Gent. En dat wordt zeer
geapprecieerd: de vier burgemeesters zijn er altijd, met hun
belangrijkste schepenen, en ook de twee afgevaardigde
bestuurders van de havens. Dat is een echte uitwisseling.
Dat leidde er toe dat in het jongste bestuursakkoord van de
stad Gent de relatie met Zeeland Seaports als een prioriteit
is aangestipt. De stad Gent is nog altijd onze belangrijkste
aandeelhouder en die kiest dus volop voor de samenwerking ook op economisch vlak en op commercieel vlak.

Plannen voor de langere termijn moeten ook rekening
houden met verschuivingen in het beleid. In Europa is
een nieuwe commissie aangetreden met alle gevolgen
van dien voor het Europese subsidiebeleid. En ook in
België zijn zowel het Vlaamse als het federale beleid in
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beweging. Vrezen jullie voor nieuwe beperkingen of zien
jullie net nieuwe mogelijkheden?
Nieuwe situaties scheppen ook weer nieuwe opportuniteiten.
Vlaanderen saneert, België saneert, Nederland saneert. De
overheidsmiddelen zijn dus schaars. Dat betekent dat wij ook
als havens scherper moeten afwegen. Vroeger zou de nieuwe
havensluis voor 100 procent met Vlaamse middelen gefinancierd zijn, maar vandaag moet de haven zelf 15 procent bijdragen. De aanleg van het Kluizendok is voor 60 procent gefinancierd door Vlaanderen. Maar als we nu nog een nieuw groot
dok graven, komt Vlaanderen nog voor maximaal 20 procent
tussen. Dan ga je als haven van Gent toch wel eens kijken of
die andere 80 procent een investering is die zichzelf terugverdient dan wel of er misschien kleinere, misschien slimmere
oplossingen mogelijk zijn. En misschien ook samen met
anderen. De tijd is voorbij dat Vlaanderen alle investeringen
ruggensteunde en dat als Antwerpen iets kreeg Zeebrugge
ook wat moest krijgen. Wij worden dus geresponsabiliseerd.
Bijgevolg gaan we onze eigen investeringen kritischer bekijken,
zoals overheden dat ook doen. We moeten grote investeringen
bekijken in het breder kader van de Europese context en
de mogelijke afstemming tussen Vlaanderen en Nederland,
Zeeland Seaports en Gent, Antwerpen en Rotterdam. We zijn
gewoon op elkaar aangewezen. Dat is ook niet slecht.

En de toekomst?
Mijn droom voor de toekomst is dat wij de huidige samenwerking op het vlak van scheepvaartbegeleiding kunnen
uitbreiden naar al onze activiteiten. Ik spreek mij niet uit
over de structuren. Maar ik hoop dat we de samenwerking in
de komende jaren ook economisch en commercieel vorm
kunnen geven, waarbij we ook bedrijven op de meest effi
ciënte plaats gaan inplanten. Dat we niet langer een voort
durende strijd zien tussen enerzijds Gent en anderzijds
Vlissingen en Terneuzen maar dat we op een intelligente
manier ons gemeenschappelijk gebied in onderling overleg
vorm kunnen geven en onze investeringen plannen. Het
heeft toch weinig zin om in concurrentie allebei een nieuw
dok te graven? Het is toch wijzer om er samen één te graven,
dat intelligent te ontwikkelen en, wie weet, over twintig jaar
of zo, opnieuw een dok aan te leggen? Dat spaart veel overheidsmiddelen uit en het biedt de kans om het gebied op
een veel intelligentere manier uit te bouwen.
Het is niet omdat er in Sluiskil bedrijven zijn die wij uiteraard graag in Gent zouden zien dat er geen Gentenaars in
Sluiskil werken. Het is niet omdat Katoen Natie, ArcelorMittal
en Volvo in de Gentse haven gevestigd zijn dat er geen
Nederlanders naar hier komen. Sommige van onze collega’s

in het havenbedrijf wonen net over de grens in Nederland en
omgekeerd. De grenzen vervagen en de opvatting dat we er
beter van worden door elkaar tegen te houden, is bij ons al
enkele jaren verdwenen. Het is belangrijk dat je dingen aan
elkaar gunt, ook al lijken die op het eerste gezicht niet nuttig
en zijn ze dat misschien ook niet. Dat maakt de regio sterker
en daardoor versterk je de economie.

Wat drijft Daan Schalck?
De Gentse haven is een relatief klein bedrijf: met onze 145
mensen zijn we een uit de kluiten gewassen kmo. Maar we
geven mee vorm aan een gebied waar rechtstreeks en
onrechtstreeks 60.000 mensen werken. We spelen een
faciliterende rol tussen zuivere overheidsactoren en zuivere
privé-actoren. De haven is een enorm scharnier tussen overheid en privé, tussen een gebied vorm geven, en dus lange
termijn investeringen aantrekken, en een overheid die
vergunningen moet leveren. Maar ook een scharnier tussen

de kleine omgeving van het Gentse havengebied en de
wijde wereld. Er zijn maar weinig mensen en bedrijven in
Gent die kunnen zeggen dat hun werkterrein “de wereld” is.
Wij zijn actief in Europa en in Amerika, wij proberen Braziliaanse
investeerders te overtuigen, Amerikaanse, Aziatische,
Russische, noem maar op. Niet alleen dat je mee een gebied
vormgeeft, daar wegen aanlegt en investeringen aantrekt,
maakt het zo boeiend, maar ook dat je daarbij rekening moet
houden met zoveel andere omstandigheden, andere culturen, andere vormen van onderhandelen, andere logica bij
andere mensen. Dat maakt het zo uitdagend maar ook zo
moeilijk om dingen te realiseren. Bij een Rus haal je je slag
op een heel andere manier dan bij een Braziliaan of een
Chinees, en dat vraagt telkens een nieuwe inleving.
Wat zijn de Japanse, de Russische of zelfs de bijzondere
Deense zeden? Hoe direct of indirect kunnen of moeten
we communiceren? Wat vertellen dresscodes? Non-verbale
communicatie? Wanneer is “ja” ook echt “ja”? ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
TENDENZEN ZONDER GRENZEN: naar een
grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 761.713, waarvan € 380.856,50 EFRO
Oost-Vlaanderen: is de projectleider en investeert
€ 109.212,21 in dit project.
GRENZELOZE KANAALZONE: een waaier aan acties
in de grensoverschrijdende kanaalzone Gent – Terneuzen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 965.000, waarvan € 482.500 EFRO
Oost-Vlaanderen: nauw betrokken in de uitvoering
en investeert € 171.250 in dit project.
www.grenzelozekanaalzone.be
DUURZAME ZEEHAVENS: zeehavens in Vlaanderen en
Nederland zoeken samen naar duurzame opportuniteiten in
hun havenactiviteiten
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 794.428, waarvan € 397.214 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 81.106,25 in dit project.
http://www.havengent.be/default_duurzamezeehavens.aspx

BIO BASE - DEMONSTRATIEAPPARATUUR VOOR
INDUSTRIËLE BIOTECHNOLOGIE: installatie van drie
nieuwe bioreactoren met bijhorende randapparatuur
en software in de Bio Base Europe Pilot Plant.
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 3.234.827, waarvan € 499.997,50 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 100.000 in dit project.
www.bbeu.org
BIO BASE EUROPE: pilootinstallatie belangrijke stimulans
voor verdere uitbouw biogebaseerde economie
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 21.835.000, waarvan € 6.000.000 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 885.000 in dit project.
www.bbeu.org
CREA.RE: regio’s verspreid over heel Europa wisselen kennis
en ideeën uit over creatieve economie
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV C
Totaal budget: € 2.372.165,47, waarvan € 1.832.897,32 EFRO
Oost-Vlaanderen: is projectleider en investeert € 42.226,46.
www.crea-re.eu
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In het STAMcafé op de prachtige Bijlokesite in Gent zet de interviewer
zich neer naast Carine Stevens, hoofd cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen,
en Christine Deweerdt, directeur van het stadsmuseum STAM.
De dames zijn in hun nopjes, want werden zonet uitvoerig gefotografeerd.
Het is lunchtijd – de grasvelden rondom het café krioelen van schoolkinderen
en hun eetdozen –, maar veel wordt er niet gegeten. De tafel ligt vol onderwerpen
die verband houden met cultuur, erfgoed en toerisme.
TEKST JAN GOEMINNE | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME

Links Carine Stevens
en rechts Christine Deweerdt
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Culturele
samenwerking
binnen Europa
opent je wereld
Misverstanden
Meteen wordt een eerste mogelijk misverstand uit
de weg geruimd: culturele samenwerking over
de landsgrenzen heen gebeurde lang voordat er sprake
was van een eengemaakt Europa.
CARINE: “Voor Forten en Linies bijvoorbeeld, is de
Europese samenwerking historisch gegroeid vanuit culturele
uitwisseling die eigenlijk al in de jaren ’60-’70 op gang
gekomen is. In eerste instantie werkten we samen met
Zeeland en later de Zuid-Nederlandse provincies. Voor
dergelijke projecten rond erfgoed is die culturele uitwisseling
dus niet begonnen met een Europees cultuurbeleid.
Monumentenwacht bijvoorbeeld is overgenomen van
Nederland. Maar projecten die al liepen voor een Europees
cultuurbeleid, werden met extra middelen naar een hogere
schaal getild, ook qua uitstraling.”
CHRISTINE: “De projecten waar we het vandaag over

hebben gaan echt over samenwerking binnen projecten,
zoals bijvoorbeeld een grensoverschrijdende historische
fortenlinie. Dus niet over internationele samenwerking
op zich, buiten een bestaand project. De vraag naar een
Europese samenwerking komt vanuit een specifiek project,
en is geen doel op zich.”

⊲
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CARINE: “Maar in de geest misschien wel. Waarom stap je in
die Europese projecten mee? Een stuk voor het geld, maar toch
vooral omdat je gemeenschappelijke doelen hebt, en dat je
samen een schaalvoordeel en een meerwaarde kunt hebben.”
CHRISTINE: “Langs de ene kant steek je er zelf in wat je

eigenlijk wil doen, maar wat je er dan onverwachts uithaalt is
bijvoorbeeld een goed contact met iemand. Of iets anders
dat je nooit had verwacht. Om een voorbeeld te geven: met
de opening van het STAM vier jaar geleden hadden we in
één van onze zalen een aantal multimediatoepassingen
voorzien. Dankzij het Portico-project hebben we de middelen
gekregen om die toepassingen te laten draaien op een
multi-touch tafel, waardoor de ontwikkelde programma’s,
die anders op gewone computers zouden worden gedraaid,
voor de bezoekers veel aantrekkelijker werden. Dat was
toen superhip, en een absolute meerwaarde.”
CARINE: “Dus de inhoud moet je zelf leveren. Maar onrechtstreeks, doordat je in zo’n netwerk terechtkomt en dezelfde
culturele producten verspreidt, krijg je ook een ruimere
verspreiding van die producten. De samenwerking werkt
dus niet alleen bevruchtend op het vlak van de inhoud zelf,
maar is ook voor de publieke belangstelling voordelig.”
CHRISTINE: “Er wordt gewoon breder gecommuniceerd.

Meer spreiding betekent: meer mensen die komen kijken.
In combinatie met de kennis en de expertise van collega’s
binnen Europa, zit daar de échte meerwaarde. Want voor
het geld moet je het eigenlijk niet doen.”

Waarmee terstond een tweede misconceptie van
de baan wordt geruimd. Europa is alles behalve
een melkkoe.
CARINE: “Eén van de grootste nadelen die ik voor dit interview
heb opgelijst is de enorme administratieve last die dergelijke
projecten met zich meebrengen. Een project from scratch
beginnen, is moeilijk omdat daarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Je moet de vaak tijdrovende voorbereidingen doen
met eigen personeel. Personeel dat al overbevraagd is.”

CHRISTINE: “Want er is nu eenmaal zoveel interessante

inhoud. Als ik kijk naar musea in Frankfurt, Basel, Luxemburg... Die hebben gelijkaardige collecties als wij hier in
het STAM, heel divers. We zouden graag eens rond die
gelijkenissen een tentoonstelling organiseren waarbij een
aantal ornamenten naast elkaar worden geplaatst met de
vraag wat nu eigenlijk waar vandaan komt. Want er was
natuurlijk altijd al culturele uitwisseling, en dat is razend
interessant. De mens in Europa heeft altijd gereisd,
vakmannen trokken er op uit om hun stiel te leren...”
CARINE: “In de middeleeuwen, bijvoorbeeld: de gezellen
en de gildes. Zo zijn de kathedralen gebouwd!”

Het culturele veld vandaag
Ondertussen wordt er (nogmaals) in de cultuursector
gesnoeid.
CHRISTINE: “Maar dat is een proces dat al langer bezig is
dan de plannen van de Vlaamse regering.”

Carine: “Sinds de crisis van 2008 is de focus op economie
verscherpt.”

administratieve last bij Europese projecten. Het gevaar is namelijk dat het geld zal gaan naar zij die het al hebben, omdat zij de
middelen hebben om dossiers uitvoerig voor te bereiden.”

CHRISTINE: “We hebben wél opnieuw een djoef gekregen,
hoor. Misschien wel de ergste van allemaal, omdat hij komt
boven op al die vorige. Dat weegt op een groep, altijd weer
die druk. Vanuit de politiek worden budgetten beslist en de
volgende ochtend staat er een onheilspellend bericht in de
krant. Die dag loopt iedereen je deur plat met de vrees dat
zijn of haar project niet kan worden verder gezet.”

CARINE: “Soms krijg je een idee en ga je daarmee aan
de slag. Maar vervolgens word je geconfronteerd met

CARINE: “Ik ben zo al mogen terugkeren uit mijn congé. ‘Cultuur
beleid van de provincies wordt afgeschaft,’ stond er te lezen.”

CHRISTINE: “Eigenlijk zou er iets moeten gebeuren aan de
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de administratieve vereisten. En dan denk je: ‘het zal voor
een volgende keer zijn’. En haak je af. Ideaal zou zijn dat er
een persoon of een dienst voortdurend kan onderzoeken
en sturen welke collega’s of musea zouden kunnen samenwerken rond een onderwerp. Dat kan veel pro-actiever
als nu gebeurt. Daarvoor heb je iemand nodig die op een
inhoudelijke manier betrokken is bij cultuur, en vanuit die
hoedanigheid projecten kan opvolgen. Iemand die, wanneer
we een project voorstellen, kan zeggen: ‘In Frankfurt willen
ze binnen twee jaar ook iets doen rond dat onderwerp.
Werk samen’. Niet van: ‘dit zijn de regels en je mag een
voorstel indienen tegen die datum’.”

OOST-VLAANDEREN PROJECTEN 2007 - 2014
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gesprek met Peter Van der Plaetsen, conservator van
het Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) Velzeke
VIA ROMANA, EEN WEG IN HET HART
VAN GALLIË
De Romeinse weg Velzeke – Bavay was ooit een van
de belangrijkste verbindingen in het noorden van Gallië.
Deze weg is nog duidelijk aanwezig in het landschap.
Ze vormt het onderwerp van het grensoverschrijdend project
Via Romana, dat binnen het Europees Interreg IV A
Programma France-Wallonie-Vlaanderen is uitgevoerd.
De weg verbindt over een afstand van 85 kilometer vier
belangrijke archeologische sites.
Het PAM Velzeke werkte gedurende verschillende jaren samen
met Franse en Waalse partners in het kader van dit project.
Wat zijn volgens u de belangrijkste realisaties voor het PAM
Velzeke?
PETER VAN DER PLAETSEN: “De weg Bavay-Velzeke is
een van de vele wegen die het Romeinse Rijk doorkruisten,
maar het is wel een belangrijke as voor wat onze site betreft.
De weg vormde een rechtstreekse verbinding met de hoofdstad van de Civitas van de Nerviërs. Bavay was met zijn
imposante bouwwerken een metropool en een baken van
de Romanisatie. De stad was ook een draaischijf van handel.
Over de wegen werden niet alleen alledaagse goederen maar
ook luxeproducten vanuit het hele rijk vervoerd. Zo kwam
ook Velzeke in het noorden in contact met de welvaart van
het Romeinse Rijk. Dit zijn aspecten die wij met dit project
aan het publiek willen tonen.”
“Er is eerst en vooral de weg zelf, waarvan het tracé voor
meer dan 80 procent bewaard gebleven is in het huidig
wegennet. Dat is opmerkelijk voor een weg die bijna 2000
jaar geleden is aangelegd. Door dit traject uit te stippelen en
in kaart te brengen kunnen mensen met de wagen, de fiets
of te voet het verleden verkennen.”
“Langs de route zijn er bovendien verschillende sites en
musea. Het vertrekpunt is het museum van Bavay, dat naast
de resten van het imposante forum ligt. 20 kilometer verder
ligt de haven van Pommeroeul. Tijdens opgravingen in de
jaren 40 zijn hier niet alleen een aanlegsteiger, maar ook verschillende vaartuigen ontdekt. Een van die platbodemschuiten
is nu te zien in het Espace Gallo Romain in Ath.”

“Halverwege tussen Bavay en Velzeke, in Blicquy, vinden
we niet alleen een belangrijke Romeinse vicus maar ook een
gerenommeerde cultusplaats. De tempel, een begraafplaats,
een villa en diverse gebouwen zijn op ware schaal nagebouwd
in de Archéosite van Aubechies.”
“En dan belanden we in Velzeke. Getuigenissen van het
verleden worden hier al decennialang bewaard en meer dan
25 jaar tentoongesteld in het PAM. Een museum dat uit zijn
voegen barst en in de toekomst gevoelig wordt uitgebreid.”
Wat is de meerwaarde van grensoverschrijdende
samenwerking?
“Door over de grenzen heen de handen in elkaar te slaan
konden we een goed product ontwikkelen, met een coherent
verhaal en toegankelijk voor een breed publiek dat zo het
erfgoed op een originele manier leert kennen. Een verhaal
van internationale handel via land- en waterwegen, een open
economie en vrij verkeer van mensen en goederen.
Een verenigd Europa bijna 2000 jaar geleden. Dat mogen
we ook eens in de verf zetten.”
Ziet u in de toekomst nog mogelijkheden voor dergelijke
projecten?
“Er zijn onderwerpen genoeg en de wil om opnieuw in een
dergelijk project te stappen is er ook. Onze glasoven is uniek
in Europa. Die verzamelt jaarlijks mensen uit de hele wereld
en is maar een van de mogelijke ideeën om verder rond te
werken. We hebben een museum dat zich internationaal wil
profileren en dergelijke internationale projecten zijn een goede
kans om dit te realiseren.”
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CHRISTINE: “Wie krijgt dan zijn ontslag? De jongsten eerst.
Zo krijg je organisaties waar vooral oude mensen werken.
Niet dat je dat zou willen, maar de oudere werknemers
kunnen gewoon niet worden ontslaan.”
CARINE: “De duurste blijven, met andere woorden. Maar

de stelling dat je een gelukkig volk bent als je boekhouding
klopt... Mijn grootmoeder wist het al: geld maakt niet gelukkig. In hoeveel volksverhalen, verspreid over heel Europa,
komt dat niet voor? Al lijkt het wel dat die focus op het
materiële de laatste jaren voorzichtig aan het verdwijnen is.
Groenten kweken in stadstuintjes, websites om dingen te
ruilen,... Allemaal voorbeelden van jonge mensen die anders
willen leven, de bakfietserkes. Prachtig en hoopgevend.
Niet alles is verloren en leve de dichters.”
CHRISTINE: “Neen, zeker niet. Ik meen ook te hebben
gehoord op een bijeenkomst in Brussel dat het cultuurbudget
onder Europees Commissaris Androulla Vassiliou, niet zou
dalen. Dus misschien is Europa wel onze redding. Misschien
moeten we, als ze het hier toch niet begrijpen, vanaf nu alles
internationaal doen. Dat zie ik wel zitten. Maar sowieso gaan
we vanuit de culturele sector ook anders moeten durven
denken. Nu worden we bijvoorbeeld enkel en alleen op
bezoekerscijfers beoordeeld.”

CARINE: “Terwijl er zoveel soorten meerwaarde zijn, naast
het economische.”
CHRISTINE: “Het is altijd weer die muur waar je tegenaan
botst. Het belang van die andere meerwaardes geraakt nooit
tot bij de beleidsmakers, en ook bij de publieke opinie overheerst nog altijd de idee dat cultuur een luxe is en bijgevolg als
eerste geschrapt mag, of zelfs moét, worden. Dus er kan maar
beter iets gedaan worden aan het imago van kunst en cultuur.”
CARINE: “Want cultuur is een noodzaak. Het educatieve
aspect van musea en muziekacademies bijvoorbeeld; die
creativiteit is een waarde op zich. Ook het creatief omgaan
met het verleden, je wortels, je plek hier... Erfgoed dus. We
laten ons teveel vastpinnen op de regels die het economische
model van ons eist. Dat doet Europa ook wel een beetje. Met
altijd het toerisme dat als economische sector directe winst
moet opleveren. Maar ik vind dat je als westerse maatschappij
die zichzelf respecteert omzichtig moet omgaan met de creativiteit van jonge kunstenaars en nieuwe vormen, creaties,
stijlen die daaruit voortkomen. En ook met je erfgoed, waarmee je in combinatie met die nieuwe vormen, iets anders kan
creëren. Zo maken we als Europa, ook economisch, nog het
verschil met bijvoorbeeld China. Want als de bevolking daar
voor één euro per uur wil werken... Ik vind dat we dat soort
discussies, laat staan concurrentie, niet moeten aangaan.”

CARINE: “Dan wint AA Gent!”
CHRISTINE: “Moet dat zo zijn? Een project meer in de diepte

uitwerken kan amper, want je moet vooral zorgen dat je
winkel draait. Alles moet opleveren. Maar als je je gevels niet
restaureert, gaan ze kapot.”

CHRISTINE: “Kijk naar hoeveel mensen uit China naar hier
komen om hun erfgoed terug te kopen. Als erfgenaam van
het Bijlokemuseum, een oudheidkundig museum, hebben
we in het STAM een collectie Chinees porselein van een
verzamelaar die ze na zijn dood integraal afstond. Daar is nu
plots veel interesse voor vanuit China.”

CARINE: “Kijk, ik ben de dochter van een middenstander.

Soms moet je investeren zonder dat je onmiddellijke winst
maakt. Soms moet je kunnen investeren in imago. Een reclame
folder, een machine die je maar af en toe kan gebruiken maar
die de kwaliteit van je producten omhoog helpt.”

Het bepalen van de waarde van cultuur ligt moeilijk,
zo blijkt. Iemand van die waarde overtuigen ook.

CHRISTINE: “Overal, op veilingen, worden dergelijke collecties teruggekocht. Ze hebben indertijd alles laten verdwijnen,
en nu zijn ze dat terug aan het opzoeken. Moet het bij ons
ook zover komen?”

CARINE: “Ik vind dat kunst en cultuur in een mensenleven

CARINE: “Hetzelfde met creativiteit dus. Waarom kunnen we

van heel groot belang zijn, ook zonder directe opbrengst.
Voor een mens, als totaal wezen, is cultuur toch essentieel?”

het economisch nog trekken, als oud continent? Omdat er
vanuit kunst en cultuur aandacht is voor creatief bezig zijn, en
out of the box-denken. Zoals wordt geponeerd in The Structure
of Scientific Revolutions, het recent, ter gelegenheid van de
vijftigste verjaardag, heruitgegeven werk van Thomas Kuhn.
Daarin beweert de auteur dat wetenschappelijk revolutionair

CHRISTINE: “Dit is onze zwakte misschien: wij kunnen onze

meerwaarde niet zwart op wit bewijzen. Wij kunnen dat niet
in een economisch model gieten.”
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CARINE: “Nieuwe rijken!”
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denken gebaseerd is op een door wetenschappers gelijkaardig omgaan met gegevens als scheppende kunstenaars. De
vooruitgang zit juist in die schil waar niets zeker is en waar
dus alles mogelijk is. Waar je zomaar een beetje zit te spelen.
Dus ben ik er zeker van dat ook de economische sector veel
van ons kan leren.”

Toerisme en educatie
De relatie binnen Europese projecten tussen enerzijds
toerisme en anderzijds cultuur en erfgoed, is complex.
CARINE: “Ik besef en aanvaard dat, als je werkt met middelen
van de overheid, je daar verantwoord mee moet omgaan. Dat
kan gebeuren op verschillende niveaus maar dat besef dringt
niet altijd bij beleidsmakers door. Toerisme is in een context
van verantwoord omgaan met publiek geld wél een gemakkelijk herkenbaar verhaal. Erfgoed is dan tastbaar, zichtbaar.
Een soort hardware van een cultuur die verkoopbaar is.”
CHRISTINE: “Maar die verkopers hebben ons dus wel nodig.
Wat gaan ze anders verhandelen? Je kunt niet zomaar restaurants openhouden en chocolade verkopen. Als er geen
kader is, bestaat een terras uit niet meer dan mensen rond
een tafeltje. Dus hebben handelaars, uitbaters, ook al geloven ze er niet honderd procent in, een soort excuus nodig,
al is het maar voor de mooie beelden die een stuk erfgoed
oplevert. Frank Beke verwoordde het ooit ongeveer als
volgt: ‘zelfs iemand die nooit naar de opera gaat, is fier op de
opera, en wanneer die persoon iemand rondleidt in de stad,
zal hij met trots naar het operagebouw wijzen’.”
CARINE: “Opera was trouwens een volks gebeuren. Opera is
nu een elitair verhaal, maar in de 19de eeuw was dat één van
de meest volkse vormen van cultuur. De mensen gingen er
eten, zongen liedjes mee... Zelfs hier in Gent in de tijd van
Gerard Mortier durfde men nog heel de ouverture door te
babbelen. Pas wanneer de diva de bühne betrad, werd het
stil. Er bestaat trouwens nog altijd een circuit van operettes
waarbij dat gebeurt, en dat terwijl de opera toch dikwijls
gebruikt wordt als hét voorbeeld van elitaire cultuur. Historisch klopt daar dus helemaal niets van. Opera is pas later
elitair geworden, omdat het veel kost natuurlijk. Maar goed,
eigenlijk is toerisme maar een middel. Een vorm van communicatie. Ik vind educatie veel belangrijker.”
CHRISTINE: “Toerisme is gewoon vooral een economische
sector, en geen culturele.”

de publieke opinie
“Bij
overheerst nog altijd
de idee dat cultuur
een luxe is

⊲
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gesprek met Luc Feusels van
het Plattelandscentrum Meetjesland
MOLENS VERSLIJTEN HET MINST
ALS ZE DRAAIEN
Het Plattelandscentrum Meetjesland vzw wilde de teloorgang
van het waardevolle windmolenpatrimonium en het ambacht
van molenaar tegen gaan. Vandaar dat het centrum het initiatief
nam voor de projecten Malende Molens en Het landschap door
de ogen van de molenaar. Molens maken deel uit van het
rijke agro-industrieel verleden van Vlaanderen en geven het
landschap nog altijd mee vorm. Beide projecten zijn intussen
met succes afgerond en kennen nog steeds hun doorwerking.
Malende Molens kadert in het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), Het landschap door de ogen van de
molenaar is een LEADER Vlaamse-Ardennenproject
(LEADER VLA). Kunt u iets meer vertellen over de inhoud
van de projecten?
LUC FEUSELS: “Het centrale uitgangspunt bij deze projecten
was een brede samenwerking en gedragenheid tussen meerdere partners en een integrale aanpak. Voor ‘Malende Molens’
werd samengewerkt met de sociaaleconomische raad voor de
regio (SERR) en het regionaal economisch en sociaal overlegcomité (RESOC) Gent en rondom Gent, RESOC Meetjesland
Leiestreek en Schelde, Levende Oost-Vlaamse Molens vzw, de
erfgoedcel, het provinciaal molencentrum Mola en de molenaars en moleneigenaars.”
“Drie molens zijn gerestaureerd met de bedoeling om ze
opnieuw een waardevolle toeristische, duurzame en sociaaleconomische functie te geven binnen de lokale economie
van de streek. Zo zijn de renovatiewerken die los stonden van
de techniek van de molen gerealiseerd via sociale economie.
Samen met Toerisme Oost-Vlaanderen is er een molenroute
uitgewerkt langs diverse fietsknooppunten. Ook is er aan
diverse duurzame toeristisch-recreatieve en educatieve projecten gewerkt. Tenslotte was er de ontwikkeling van een aangepaste module voor de molenaarscursus, met de klemtoon op
veiligheid en Hazard Analysis and Critical Control Points
(HACCP, oftewel de gevarenanalyse).”
“Door het partnerschap en de integrale- en multidisciplinaire
aanpak leverde dit project ook indirecte resultaten op.
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Zo werden de mensen van het sociale-economieproject zich
bewust van de markt die kan liggen in het onderhoud van
gemeenschapsinfrastructuur. Op nationaal vlak is werk
gemaakt van de HACCP-reglementering voor oude windmolens. Omdat er in Vlaanderen slechts één molenhersteller is,
hebben we aan de VDAB voorgesteld om een cursus molenbouwer/restaurateur in te richten. Dit zijn spin-offs die nu
nog steeds duurzaam doorwerken.”
“Voor het Leaderproject ‘Het landschap door de ogen van
de molenaar’ werkte het Plattelandscentrum in de Vlaamse
Ardennen samen met een breed partnerschap. Dat bestond uit
de gemeentebesturen van Oosterzele en Herzele, de vzw’s
Oost-Vlaamse molens en Natuurpunt en het provinciebestuur
via Mola, Toerisme Vlaamse Ardennen en het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen. Binnen dit project maakten we
een thematische toeristische kaart op voor de regio. Er zijn
toeristische infoborden aangemaakt, specifieke educatiepakketten ontwikkeld en er zijn geocaches uitgewerkt. Zo kunnen
mensen op een hedendaagse manier dit waardevolle erfgoed
ontdekken.”
“Binnen de looptijd van het project rees het idee bij de
betrokken partners om een ‘molenoverschrijdende’ film te
maken. Met deze film zetten we de hele regio in de kijker. De
film nodigt uit om alle molens te bezichtigen. Bovendien komt
Vlaanderens mooiste landschap ruimschoots en op originele

Het belang van cultuur voor Europa overstijgt de economische meerwaarde die toerisme met zich meebrengt,
en de extra middelen die per project worden voorzien.
manier in beeld. Dat moet de kijker ertoe aanzetten om
spontaan zijn wandelschoenen of koerstenue aan te trekken om met eigen ogen deze schatrijke regio te ontdekken.
Dit project bewijst nog maar eens dat met een goede, en op
geïntegreerde wijze gebaseerde samenwerking de som
steeds meer is dan de samentelling van de onderdelen.”
Hoe belangrijk was de Europese steun en de manier
waarop die gebeurde?
“Door de projectmatige financiering konden we dit alles
realiseren en bovendien een duurzame nawerking aan
beide projecten geven. Het belang van deze vorm van
(actieve) erfgoedzorg is zinvol en zal op termijn zeker
renderen, omdat er een groeiende belangstelling is voor
erfgoed en duurzaam toerisme. Het erfgoed van morgen
ligt nu in onze handen.”

CARINE: “Uit bijvoorbeeld de vele pogingen om een grondwet te formaliseren, blijkt toch dat het Europa menens is met
het opbouwen van een Europese identiteit? Eigenlijk maak je
dat vooral op het terrein waar, wanneer mensen elkaar leren
kennen en op zoek gaan naar gemeenschappelijke punten
in hun heden en verleden. Dus zouden we in Europa nog
véél meer moeten investeren in cultuur, niet alleen om ons
te manifesteren naar andere delen van de wereld, maar ook
voor de eigen eenheid. Een eenheid die toch broodnodig is
wanneer je kijkt naar de alomtegenwoordige tegenstromingen. Landen, regio’s die op zichzelf terugplooien, dat opkomend nationalisme,... De Europese Unie staat onder druk,
en waarom? Wij vinden soms ook ‘dat zijn ambetanteriken’.
Maar als je ze niet kent, zijn het allemaal ambetanteriken.
Vroeger was dat hier in Gent dedie van Lêberg tegen dedie
van Muid’. Je kunt maar als eenheid gezien worden als je
investeert in een eenheidsgevoel. En cultuur is daar hét
middel bij uitstek voor.”
CHRISTINE: “Bovendien opent culturele samenwerking
binnen Europa echt je wereld. Ik zit als directeur van
het STAM in een informeel netwerk van historische en
stedelijke musea. Toen het in Griekenland plots slecht ging,
kreeg ik een email van een collega uit Athene waarin hij
beschreef hoe het volk bezig was uit protest historische
gebouwen in brand te steken. Hartverscheurend, maar
het helpt wel om alles in perspectief plaatsen. Of als een
delegatie uit een ander land hier op bezoek komt en vol
bewondering kijkt naar ons museum, dan weet je: niet alles
is kommer en kwel.”
CARINE: “De democratische ingesteldheid, toch de fundamentele waarde van heel het Europees gedachtengoed,
kan men toch het best terugvinden in cultuur? Een stem
en een tegenstem. Cultuur is de enige sector waar beiden
evenwaardig zijn. Kritisch denken, de zaken eens op een
andere manier bekijken, zomaar, omdat het kàn, en ook
gewoon toelaten dat ze op een andere manier worden
bekeken, dat is toch het wezen van de democratie?
Maar anderzijds begrijp ik wel dat als je een draagvlak wilt om
publieke middelen te investeren, dat je een zekere publieke
return moet hebben. We werken nu eenmaal met middelen
die de Europeanen samenbrengen, dus is het niet onlogisch
dat er iets tegenover staat. Ik vind wel dat zoiets niet direct
moet gebeuren. Soms is er wat tijd nodig om te rijpen.”
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zouden in Europa
“We
nog véél meer moeten
investeren in cultuur,
niet alleen om ons
te manifesteren naar
andere delen van
de wereld, maar ook
voor de eigen eenheid

CHRISTINE: “Zo heb je bijvoorbeeld uitgeverijen die kook-

boeken drukken om af en toe een mooi kunstboek te
kunnen publiceren, en dat houdt elkaar in evenwicht.
Bij ons werkt het ook een beetje zo. Bij een groot project
als Blijven Plakken, rond vijftig jaar migratie, spreken we
echt over een grote investering, maar we doen dat voor
de lange termijn. We verzamelen voor dit project getuige
nissen en erfgoed van de eerste generatie migranten,
in functie van ons museum. Want dat is een verhaal van
Gentenaars dat tot nu toe door het museum nooit werd
verteld. En eigenlijk is dat ook en vooral een investering
naar nieuwe publieken. Want als je tot op vandaag iets
organiseert rond migratie, merk je altijd dat Italianen en
Spanjaarden daarop afkomen. Het is veel moeilijker om
mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst te lokken en
ik denk dat dat gewoon met tijd te maken heeft. Binnen tien,
twintig jaar vinden ze misschien wel hun weg naar hier?
En dan heb je weer de Bulgaren, en zo schuift dat allemaal
op. Dat gaat iets zijn van alle tijden.”

of een cultureel centrum, want ze maken ondertussen tien
procent van de bevolking uit.”
CHRISTINE: “Kijk naar de scholen. Een lagere schoolklas
met alleen blanke kindjes, dat bestaat niet. Dat zijn de
volwassenen van morgen, en het verhaal van de stad Gent
is verweven met hun verhaal en dat van hun ouders.
Een stadsmuseum moet dat weerspiegelen, en niet zomaar
door een ‘het hoekje van de migrant’ te voorzien. Dat is
een uitdaging, hoor!”

Cultuur in de toekomst
Ons gesprek nadert het vooraf afgesproken einde.
We bestellen snel een dagsoep want met een lege maag
de rest van de dag doorkomen, lukt wellicht niet. Het is
kervel. De interviewer peilt nog even naar de toekomst.
CARINE: “Dus ja... Europa en Europese projecten...”

CARINE: “Misschien dat die eerste generaties denken dat

het hier niet lang zal duren. Het zijn de generaties erna die
beseffen dat het geen tijdelijk verhaal is. En die verwachten
dan ook wel een herkenbaarheid in instellingen, in een STAM
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CHRISTINE: “Ik ben voor!”
CARINE: “Nie pleujen, zeggen ze in Gent.”

CHRISTINE: “Wel vrees ik dat de grondlaag – bestaande
infrastructuur, het werk achter de schermen etc. – het in de
komende jaren moeilijk zal krijgen. Terwijl het echt niet loont
om bijvoorbeeld die gebouwen te laten verkommeren.
Als ik nu kijk hoe we de laatste decennia bezig zijn geweest
om de achterstand opgelopen in de jaren ’70 weg te
werken... We zijn voor het STAM de geschiedenis van
de collectie in kaart aan het brengen en daaruit blijkt
duidelijk dat er een onwaarschijnlijk gat zit tussen midden
jaren ’70 en midden jaren ’90, toen het Bijlokemuseum sloot.
De investeringen gingen in die periode steeds verder naar
omlaag. We moeten beleidsmakers dus proberen diets
te maken dat het nodig is om te blijven investeren, want als
we dat niet doen, gaan we in de toekomst opnieuw grote
inspanningen moeten leveren om die leemtes terug weg
te werken.”

CARINE: “Helaas is dat een beetje de tendens in alle sectoren tegenwoordig. Broodnodige investeringen blijven uit.
Laatst had ik een gesprek met iemand die regelmatig gaat
squashen. Die vertelde dat de uitbaters hun infrastructuur
voorlopig niet meer laten schilderen omdat anders, door
die uitgaven, hun boekhouding niet meer klopt.”
CHRISTINE: “Gelukkig is er bij ons wél altijd veel goeie wil.
We gaan ons dus zeker niet laten doen door wat eurootjes.
Of het gebrek eraan. Echte culturele ondernemers, zoals een
Alain Platel, die sparen desnoods de boterham uit hun mond
om hun projecten te financieren.”

… of ze eten een simpel dagsoepje in plaats van een uitgebreide lunch. Zo erkent een mens zijn prioriteiten. Waarvoor,
bij deze, dank. ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
FORTEN EN LINIES: grensoverschrijdend zichtbaar maken
van de Staats-Spaanse Linies
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 7.111.471,68, waarvan € 3.267.721,37 EFRO
Oost-Vlaanderen: is de projectleider en investeert
€ 756.900,97 in dit project.
www.staatsspaanselinies.eu
VIA ROMANA: 85 kilometer Romeinse weg tussen Bavay
en Velzeke de moeite om te verkennen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen
Totaal budget: € 645.513,28, waarvan € 323.685,25 EFRO
Oost-Vlaanderen: het provinciaal archeologisch museum in
Velzeke is projectpartner.
www.viabavayvelzeke.com
COLLABOR8: verschillende Europese regio’s vormen
nieuwe clusters rond cultuur, creativiteit, landschap, recreatie,
lokale producten en horeca
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordwest-Europa
Totaal budget: € 11.992.578,90, waarvan € 5.996.289,45 EFRO
Oost-Vlaanderen: Toerisme Oost-Vlaanderen is projectpartner.
www.collabor8.me
TMS: traditionele scheepsbouwvaardigheden worden
vastgelegd en blijven zo behouden

Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A 2 Zeeën
Totaal budget: € 1.040.437, waarvan € 520.218 EFRO
Oost-Vlaanderen: de provinciale dienst cultuur is projectpartner
www.boat-building.org
MALENDE MOLENS: renovatie van Oost-Vlaamse molens
Gerealiseerd dankzij: PDPO
Totaal budget: € 194.263, waarvan € 37.881 ELFPO
Oost-Vlaanderen: Mola (Provinciaal Molencentrum)
is projectpartner en de provincie investeert € 42.495 in
het project.
HET LANDSCHAP DOOR DE OGEN VAN DE MOLENAAR: toeristische ontsluiting van Oost-Vlaamse molens.
Gerealiseerd dankzij: LEADER Vlaamse Ardennen
Totaal budget: € 80.585,92, waarvan € 15.714,26 ELFPO
Oost-Vlaanderen: Plattelandscentrum Meetjesland is projectpartner en de provincie investeert € 19.273,47 in het project.
www.plattelandscentrum.be
MIRRA: grensoverschrijdend wandelen en fietsen stimuleren
in grensstreek tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen
Totaal budget: € 1.847.606,28, waarvan € 846.107,31 EFRO
Oost-Vlaanderen: Toerisme Oost-Vlaanderen is projectpartner
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Europese steun
geeft hele
buurten nieuwe
groeikansen
Als de Gentse burgemeester Daniël Termont
in het nieuws komt, valt er vaak te lachen of
te feesten. Soms schrikken mensen daardoor wat
van zijn serieuze kant als er dossiers op tafel
komen. Termont is niet alleen burgemeester en al
bijna veertig jaar als gemeenteraadslid vergroeid
met zijn stad. Hij is ook vicevoorzitter van
het Europees stedennetwerk Eurocities.
En hij staat op de shortlist van de World Mayor
2014, waardoor hij op 3 februari 2015 misschien
uitgeroepen wordt tot ‘beste burgemeester
van de wereld’.
TEKST MARK VAN BOGAERT | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME

Over grenzen kijken
Wat is het belang van die Europese projecten voor Gent?
Die zijn héél belangrijk. Als erkenning, voor de financiële
ondersteuning én voor de samenwerking met andere
steden, zelfs buiten Europa. Ze hebben een hefboomfunctie.
Ze laten dingen sneller bewegen. Met het Europees geld
kunnen we het meerjarenplan voor Gent sneller én beter
uitvoeren. Projecten die belangrijk zijn maar waar geen geld
voor was, kunnen we toch uitvoeren. En het werkt ook inspirerend om over de grenzen te kijken en samen te werken.
Dat levert goede nieuwe ideeën op, nieuwe methodieken,
invalshoeken, succesverhalen. Voor projecten die al gestart
zijn, levert dat soms een nieuwe methodiek op die het project in een andere richting stuurt.

Overdraagbaarheid

D

aniël Termont laat zich goed omringen.
Bij ons gesprek schuiven Joris Demoor en Krist Poffyn
van de Gentse Dienst Strategische Subsidies mee aan
tafel. Die Dienst schrijft de Gentse subsidiedossiers uit,
zoekt partners in het buitenland, zet projecten op en
begeleidt die. Gent speelt een voortrekkersrol en de
subsidiewerking van de stad is een voorbeeld voor andere
steden en gemeenten.

Hoe lopen die projecten? Hoe loopt bijvoorbeeld de
samenwerking met de andere havensteden in het project
‘Revitalisering Oude Industriehavens’?
Dat ROI-project is een samenwerkingsverband tussen vijf
Vlaamse en drie Nederlandse steden. Voor Vlaanderen zijn
dat naast Antwerpen en Gent ook Oostende, Hasselt en
Leuven. In Nederland Roermond, Tilburg en Vlissingen.
Gent heeft daar vooral de – gedeeltelijke – financiering
van de Bataviabrug aan te danken. Een beweegbare brug
die gezien mag worden en die er zonder Europese steun
gewoon niet gekomen was.
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Voor Europa is de ‘overdraagbaarheid’ van de projecten
erg belangrijk. We hebben over dit project een boekje
gemaakt, om onze ervaringen ook te delen met andere Europese steden. ‘Handboek voor waterfrontontwikkeling in
kleine en middelgrote steden’. Die projecten waarvoor je
samenwerkt met andere steden zijn natuurlijk maar zo sterk
als de zwakste schakel. Soms word je gewaar dat Europese
steden alleen maar meedoen om langs de kassa te kunnen
passeren of voor de uitstraling. Gent staat internationaal wel
bekend als een betrouwbare partner. In elk geval is die internationale samenwerking goed voor de contacten. Met het
schepencollege gingen we bijvoorbeeld op bezoek in Delft
en in Utrecht. Aan de andere kant blijf je in Europa toch met
heel verschillende wetgevingen zitten. Zo gaat Nederland
anders om met overheidsopdrachten, moeten projecten als je
ze indient al in een vergevorderd stadium zitten, waardoor je
nieuwe inzichten niet meer zomaar kunt vertalen in de project
bestekken. Vaak stuit je toch op praktische bezwaren. De winst
is vaak voor later: dat je bijvoorbeeld zicht krijgt op nieuwe
technologie die je voor toekomstige projecten kunt gebruiken.

Doelstelling 2 of Interreg
Pakt u Doelstelling 2-projecten anders aan dan
Interregprojecten?
Ja, Doelstelling 2-projecten van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling zijn eigenlijk Vlaamse projecten
die we deels kunnen financieren met Europees geld.
Die projecten gaan bijvoorbeeld over de bevordering van
kenniseconomie, innovatie of stedelijke ontwikkeling.
Het zijn de ‘gemakkelijkste’ projecten, zonder buitenlandse
partners, met cofinanciering uit Vlaanderen dat hier aan
zet is. Voor Interregprojecten of voor projecten die uit
de directoraten-generaal komen, moeten we internationaal
samenwerken. Alleen al de taal zorgt dan voor hindernissen.
In het ROI-project was de voertaal Nederlands. Bij andere
Interregprojecten is dat meestal Engels. De doelstellingen
zijn bij Interregprojecten veel meer gefocust op bijvoorbeeld
energie-efficiëntie. En door de afstand tussen de partners
is dat toch allemaal wat moeilijker te organiseren. Die projecten zijn zo sterk als de zwakste schakel. Een ‘wieltjeszuiger’
ontdek je meestal pas als je al aan het rijden bent.

Dienst Strategische Subsidies
Wat is het belang van de Dienst Strategische Subsidies
van de stad?
Die speelt een cruciale rol. Ten eerste als kenniscentrum.
De Dienst ondersteunt diensten als ze projectvoorstellen
opmaken en indienen door die voorstellen ‘subsidieproof’
te maken. Administratief, technisch, juridisch: dat is soms
een heel kluwen. Zonder de ondersteuning van de Dienst is

leren van elkaar
“Steden
en kunnen elkaars
oplossingen vergelijken
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er vaak weinig enthousiasme om zich door de subsidiejungle
te worstelen. En de Dienst speelt ook een belangrijke rol bij
de uitrol van de projecten: inhoudelijke en financiële rapportering, audits, dat soort dingen. Met een subsidiebelofte staat
er nog geen geld op de rekening. Dat we met zo’n Dienst
kunnen werken, is het voordeel van een grote stad. Voor
centrumsteden als Sint-Niklaas of Aalst is dat een stuk moeilijker dan voor grootsteden als Gent en Antwerpen. Vaak
gaat het daar om één of twee mensen die zich daarmee
bezighouden. En voor kleinere steden zoals Deinze of Wetteren is dit al helemaal een onhaalbare kaart. Daar kan de provincie wellicht nog een mooie rol spelen? Dat coördineren
voor verschillende Oost-Vlaamse steden? Want op zich
kunnen die Europese projecten ook voor kleinere steden
een belangrijke hefboom zijn.
Onze Dienst Strategische Subsidies gaat overigens niet
alleen op zoek naar Europees geld. We zoeken ook Vlaamse
en federale opportuniteiten. En we werken nauw samen met
de provincie. Bijvoorbeeld in het Comité van Toezicht waar
Gent ook in zit en waar we collegiaal en constructief samenwerken om projecten op elkaar af te stemmen.

Administratieve vereenvoudiging?
Op welke problemen botst u zoal?
Problemen genoeg. Ten eerste is het geen simpele oefening
om projectbudgetten te vertalen in het stadsbudget en vice
versa. De opgelegde procedures en de daaraan gekoppelde
audits zijn loodzwaar en tijdrovend. Dat moet administratief
eenvoudiger kunnen. Sommige dossiers worden bijvoorbeeld gecontroleerd door vier verschillende instanties: de
beheersautoriteit, een controle at random door een extern
auditbureau in opdracht van de beheersautoriteit, de Inspectie Financiën die op de proppen komt nadat het eindrapport
ingediend is, de auditcel Vlaanderen. Dat druist nogal in
tegen het ‘single audit’-principe: met één enkele controleur
kom je veel eenvoudiger tot hetzelfde resultaat.
Bovendien zijn er verschrikkelijk veel Europese subsidies en calls. Er zijn programma’s die vanuit Vlaanderen
gelanceerd worden. Elk directoraat-generaal heeft zijn eigen
subsidiestromen en calls. Vaak zie je door de bomen het bos
niet meer. Soms hebben we het gevoel dat we meedoen aan
een loterij: goede projecten krijgen geen subsidies en
minder goed uitgewerkte projecten dan weer wel. De logica
van de experten die projectvoorstellen beoordelen, is soms
ver te zoeken. Soms kun je achteraf wel iets uit één project
‘recycleren’ voor een volgende oproep.

REVITALISERING OUDE INDUSTRIEHAVENS (ROI)

Gent bouwt bruisend nieuw
stukje stad aan het water
Het ROI-project kreeg subsidies in het kader van
Interreg IV A Vlaanderen-Nederland, dat de ontwikkeling nastreeft van grensoverschrijdende economische,
sociale en ecologische duurzame activiteiten. Stad Gent
werkte als leidende partner in dit project samen
met Antwerpen, Hasselt, Leuven, Oostende, Roermond,
Tilburg en Vlissingen. Allemaal steden die hun verouderd
industriehavengebied toegankelijker wilden maken.
Ze wilden er graag betaalbare woningen realiseren,
de leefbaarheid en de vitaliteit verhogen door mogelijkheden te plannen voor horeca en detailhandel,
dus een nieuwe buurt ontwikkelen die niet alleen de
sociale integratie bevordert, maar ook de economische
activiteit versterkt. In Gent ging het om de negentiende-
eeuwse Oude Dokken in de buurt van de Dampoort.
Dat wordt een nieuw stadsdeel aan het water met
1.500 nieuwe woningen, parken, kleinhandel, recreatie
en publieke dienstverlening. Hoewel de Oude Dokken
op wandelafstand van het historisch centrum van Gent
liggen, is er een soort van mentale afstand tussen de twee
stadsdelen: daarom vergroot Gent de bereikbaarheid
van de Oude Dokken door drie voetgangers- en fietsbruggen te bouwen en de stadsring te verleggen naar
de Afrikalaan. De bouw van de eerste brug kaderde in
het Interregproject. Via ROI leerden de steden van elkaar
en konden ze elkaars oplossingen vergelijken. Want de
problemen zijn overal dezelfde: bodemverontreiniging,
versnipperde percelen, weinig toegankelijke gebieden.

⊲

29

STADS- & DORPSKERNVERNIEUWING

CLUSTER SOCIALE ECONOMIE

Gent blaast oud bedrijventerrein nieuw
leven in
In het Doelstelling 2-programma Vlaanderen 2007-2013
subsidieert het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling EFRO hefboomprojecten die inspelen op
de eigen regionale economie om bestaande economische
activiteiten te verbeteren of nieuwe activiteiten te
realiseren. Het Gentse project ‘Cluster Sociale Economie’
lenigt op een elegante manier twee noden. Enerzijds
kocht Stadsontwikkelingsbedrijf Gent in opdracht van
de stad de UCO-site aan de Maïsstraat om dit oude
fabrieksterrein van 11 ha in de Bloemekenswijk nieuw
leven in te blazen. Anderzijds zijn er bedrijven
in de sociale economie die te weinig ruimte hebben
om te groeien. Zij willen graag samenwerken om
hun economische, sociale en ecologische doelstellingen
volop te kunnen realiseren. In dit project engageren
verschillende bedrijven uit de sociale economie zich
om op de UCO-site een ‘cluster’ uit te bouwen.
Het project kadert in een totaalconcept van duurzame
ontwikkeling van de site en het omringende stadsgebied.
Met de steun van het EFRO is het ‘Balenmagazijn’
verbouwd en de gemeenschappelijke infrastructuur
gerealiseerd.

Het kost ook gigantisch veel tijd om een dossier op
te maken en in te dienen. We overwegen nu bijvoorbeeld
om mee te doen aan de oproep van Smart Cities and
Communities voor de Oude Dokken en het project Tondelier:
maar die procedure is loodzwaar en danig ingewikkeld.
Veel partners moeten hun belangen op elkaar afstemmen.
Dat is enorm tijds- en arbeidsintensief. En dat allemaal
zonder dat je vooraf weet of je dossier goedgekeurd gaat
worden. Je loopt altijd het risico dat je maanden voor niets
werkt. Als we wel succes hebben, dan hebben we de lotto
gewonnen.
Lastig is ook dat de timings haaks staan op de stedelijke
realiteit. Als een call gelanceerd wordt, is er doorgaans
maar weinig tijd meer om een projectvoorstel uit te werken
en in te dienen. De looptijd van een project is dikwijls te
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strikt, terwijl een infrastructuur realiseren vaak tijdrovend
is en er op een bouwwerf veel verkeerd kan gaan.
Door die onverwachte moeilijkheden hebben we soms al
subsidiebeloften niet kunnen waarmaken. Zo heeft de
schorsing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Voorhaven
ons Doelstelling 2-geld gekost. Dat hadden we ook voor
met de realisatie van de voetgangersbrug aan het Rabot:
door het faillissement van de aannemer moesten we
opnieuw aanbesteden, en konden we niet alles op tijd
afrekenen in de programmaperiode. Voor de kaaien van de
Oude Dokken is Waterwegen en Zeekanaal de bouwheer,
en die hebben een eigen timing. Ook bezwaren van
omwonenden kunnen roet in de timing sturen. Of buitenlandse partners met andere ambtstermijnen dan wij waardoor tijdens de rit de prioriteiten soms veranderen.

Wortel
En toch bent en blijft u enthousiast over de Europese
projecten?
Ja, omdat ze een belangrijke ondersteuning zijn voor ons
beleid. Neem nu oude leegstaande fabrieken zoals metaalfabriek De Punt of de oude textielfabriek van UCO in de Maïsstraat, vlak bij het centrum. Laat dat leegstaan en dat verloedert daar binnen de kortste keren. Dat Clusterproject Sociale
Economie in de UCO-gebouwen levert Gent honderd nieuwe
arbeidsplaatsen op. We krijgen daar de mogelijkheid om een
groot buurtpark te maken, om de Lieve – een oud kanaal –
te herstellen, om de buurt daarbij te betrekken en nieuwe
groeikansen te geven. Zonder Europese steun zou dat
gewoon niet lukken. De Oude Dokken: vóór je daar aan de
rest kunt werken, moet je eerst de kaaien herstellen. Daar
komt een nieuwe wijk, op nog geen kilometer afstand van
het stadscentrum. Als Europa dat voor 40 procent sponsort,
is dat een wortel die dingen in gang zet.

Europa is
“Voor
“overdraagbaarheid”
van projecten erg
belangrijk
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Gesprek met Tom Volckerick, vzw KLJ Lokaal Kruibeke
DE BUURT ONTMOET
Kruibeke kreeg dankzij een Europees project een multi
functioneel buurtontmoetingscentrum. De Kruibeekse Poort
beantwoordt aan de grote nood aan vergader- en ontmoetings
ruimten in het polderdorp. De lokale jeugdvereniging nam
hiervoor het initiatief en gaf hiermee ook een aanzet om
het landelijk karakter te bewaren en het sociale weefsel te
versterken. Mooie troeven voor een project dat kadert in
het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling
[PDPO] en uitgevoerd is met financiële steun van Europa
(Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling),
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.
Kruibeke heeft een rijk verenigingsleven, maar ook een grote
nood aan vergader- en ontmoetingsruimten. In het buffer
gebied van het gecontroleerd overstromingsgebied – in de
volksmond de potpolder – deed zich een unieke kans voor.
De gemeente sloot een concessie met Waterwegen en Zee
kanaal en droeg de gronden in concessie kosteloos over aan
de vereniging KLJ Lokaal Kruibeke vzw voor de bouw van
een buurtontmoetingscentrum met jeugdlokalen. Zo opende
de poort van het Waasland; een poort naar de polder en naar
de dorpskern.
“De doelstellingen waren erg ambitieus”, zegt Tom Volckerick
van vzw KLJ Lokaal Kruibeke. “De lokalen die dienen als
ontmoetingsruimte en speelruimte voor de jeugd vormden
het hart van het project. Daarnaast boden de potpolder en de
omgeving kansen voor initiatieven op het raakvlak toerisme,
landbouw, natuur. Verbondenheid met landbouw en platteland vormde de insteek voor een informatiecentrum.”

De Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen boog
zich over het projectdossier met die plannen. Volckerick:
“De ontmoeting met de kwaliteitskamer was erg verrijkend
en ver reikend. De projectdefinitie uitdiepen en nadenken
over de projectopzet, zodat de bouw- en infrastructuurwerken
in harmonie zouden zijn met de omgeving, was geen gemakkelijke opgave. Vanuit een duidelijke visie moesten we zoeken
naar een passende ontwerpvertaling met veel aandacht voor
toegankelijkheid in relatie met de unieke omgeving.”
Er volgden ook een reeks praktische tips zoals het inrichten
van een EHBO-lokaal, het verbeteren van de toegang voor
de brandweer, het accentueren van de ingang en het gebruik
van een ‘oplopend’ dak. Zo kreeg een nieuw ontwerp vorm:
een buurtontmoetingscentrum met een sterke aandacht voor
de duurzaamheidsaspecten en de leef- en de beleefbaarheid
van het platteland.
“Met de bouw van het buurtontmoetingscentrum creëren
we een fysieke verbinding tussen de Kruibeekse polder,
het gecontroleerd overstromingsgebied en de dorpskern.
Gebouw en omgeving beogen er een totaalbeleving.
Passerende fietsers en wandelaars en de meer dan tien
verenigingen die de zalen gebruiken kunnen kennismaken
met deze drie-eenheid. Het buurtcomité, de verenigingen en
de bevolking werden betrokken en dragen ‘De Kruibeekse
Poort’ een warm hart toe en verzekeren een mooie toekomst.”
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Carl Timmermans,
winkeluitbater in de Stationsstraat te Sint-Niklaas
Met de projecten De Stationsstraat
in een nieuw kleedje en Een nieuw
winkelhart voor Sint-Niklaas heeft
de stad Sint-Niklaas gekozen om zijn
commerciële hart te renoveren en aantrekkelijker te maken. Beide projecten
kaderden in het Doelstelling 2-programma voor Vlaanderen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwik
keling (EFRO). Niet alleen is de
Stationsstraat heraangelegd, ook de
individuele winkeliers konden gebruik
maken van EFRO-middelen om de
voorgevels van hun zaak te renoveren
of om structurele werken uit te voeren
in hun leegstaande winkels.
Een van de winkeliers die gebruik
maakte van deze financiële onder
steuning is Carl Timmermans.
Hij is eigenaar van verschillende
winkelpanden in de Stationsstraat en
uitbater van een conceptstore daar.
Wat is het verschil met de stedelijke
subsidies voor pandenverfraaiing?
CARL TIMMERMANS: “Bij de stad
Sint-Niklaas bestaat al langer een
subsidiereglement voor de renovatie
van een voorgevel van een handelspand
in het centrum. Deze stedelijke toelage
geldt voor alle handelspanden in het
kernwinkelgebied en mag je enkel
gebruiken voor de renovatie van de
gevel. Het subsidiereglement in het
kader van EFRO voegt daar dus duidelijk iets aan toe. Het doelgebied en het
subsidiebedrag zijn bovendien anders.
De EFRO-subsidies worden enkel
toegekend aan handelspanden in de
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Stationsstraat. Ze zijn ook bedoeld om
infrastructuurwerken in leegstaande
handelspanden te financieren, dus niet
enkel voor de gevels. Daarnaast is het
Europese subsidiebedrag aanzienlijk
hoger dan de premie van de stad.”
Carl Timmermans weet dat heel wat
collega’s een dossier indienden bij de
stad om hun handelspand te verfraaien.
Kunnen we spreken van een succes?
“Het mochten er uiteraard nog meer
zijn. Want hoe mooier en verzorgder
de winkelomgeving, hoe meer bezoekers en kopers.”
Het is niet bij een verfraaiing van de
winkels gebleven: ook de Stationsstraat
zelf werd grondig aangepakt. Uit een
studie bleek namelijk dat als je het
kernwinkelgebied binnen de stad
economisch wilt versterken, er eerst
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een opwaardering van het openbaar
domein nodig is. De verouderde
Stationsstraat opnieuw aanleggen was
hierbij prioritair.
Volgens Carl Timmermans was deze
ingreep voor het kernwinkelgebied ook
nodig om zich te kunnen onderscheiden
van het Waasland Shoppingcenter.
“We zagen dat het commerciële hart
zich steeds meer verplaatste van het
centrum naar het shoppingcenter aan
de rand van de stad. Met de geslaagde
renovatie van de Stationsstraat konden
we deze evolutie een halt toe roepen.
We zien nu steeds meer bezoekers in de
vernieuwde Stationsstraat flaneren.”
“Beide projecten bleken overduidelijk
een succes voor Sint-Niklaas. Alleen al
de daling van 30 procent leegstand in
de Stationsstraat naar 10 procent
bewijst dit.”

Eurocities
Hoe belangrijk is uw vicevoorzitterschap van Eurocities
in dit hele verhaal?
Heel belangrijk, denk ik. Eurocities speelt een voortrekkersrol in Europa. Onlangs hebben we met een etentje afscheid
genomen van voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Binnenkort nodigen we zijn opvolger uit, en ik zit dan op
de eerste rij. Dat levert goede relaties op met de Europese
Commissie. Als wij hier in Gent zelf goede ideeën en suggesties hebben, kennen we de kanalen en de mensen om die
Europees aan te kaarten. Zo’n internationaal netwerk is een
leeromgeving, een kanaal om partners te vinden en een
middel om krachten te bundelen en samen te lobbyen voor
de stedelijke belangen in Europa. ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
CLUSTER SOCIALE ECONOMIE: sociale economie
bedrijven krijgen ruimte op herontwikkelde Gentse UCO-site
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 3.623.545, waarvan € 1.204.000 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 259.000 in dit project.
www.gent.be/het-getouw
BUURTONTMOETINGSCENTRUM DE KRUIBEEKSE
POORT: polderdorp krijgt eigen multifunctioneel buurt
ontmoetingscentrum
Gerealiseerd dankzij: PDPO
Totaal budget: € 466.000, waarvan € 60.124,5 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 73.742,44 in dit project.
www.kljkruibeke.net
EEN NIEUW WINKELHART VOOR SINT-NIKLAAS:
toekomstvisie voor kernwinkelgebied van Sint-Niklaas met
de Stationsstraat als belangrijkste spil
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 2.971.831,25, waarvan € 829.856,20 EFRO

Oost-Vlaanderen: investeert € 148.591,56 in dit project.
www.stationsstraat.be
HERWAARDERING DORPSKERN BALGERHOEKE:
kwaliteitsvolle heraanleg van het openbaar domein als
ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners en -gebruikers
Gerealiseerd dankzij: PDPO
Totaal budget: € 201.989,97, waarvan € 37.417,35 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 45.892,23 in dit project.
www.eeklo.be
ELVERSELE KLEURT BUITEN DE LIJNTJES: de kwaliteit
van de leefomgeving verhogen en zorgen voor een aangename
en dorpse sfeer, beleving van natuur en verbinden van de kern
met het omliggende landschap.
Gerealiseerd dankzij: PDPO
Totaal budget: € 224.467,25, waarvan € 42.328,95 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 51.916,28 in dit project.
www.temse.be
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We gaan rotsblokken verleggen

Meewerken aan een
klimaatneutraal
Oost-Vlaanderen
tegen 2050
Alex Polfliet, ceo van Zero Emission Solutions,
is gebeten door energiekwesties. Al in de middelbare school schreef hij over de eindigheid van
de fossiele brandstoffen, en dat is nu ongeveer
35 jaar geleden. En afstuderen als historicus
deed Polfliet met een scriptie over de maat
schappelijke invloed van de stoommachine.
“Mateloos geboeid door de relatie tussen
energie, de economie en de maatschappij,”
noemt hij zichzelf. Maar wellicht is
“gepassioneerd” een betere typering.
Of “begeesterd”. En met het nodige vuur vertelt
hij over de acties in het kader van Eco 2 Profit,
over warmtekrachtkoppeling en multinationals
die omschakelen naar duurzame productie
methodes, over het CO2-neutraal functioneren
van bedrijven en bedrijventerreinen,
over energiesubsidies in Vlaanderen en elders,
en over duurzame landbouw…
TEKST ROBERT CRIVIT | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME

E

r is al lang niet zoveel alternatiefs meer aan
“alternatieve energie”, dat is standaardenergie geworden
en klimaatneutraal omgaan met energie is nu de stelregel.
En ook al is de strijd nog niet gestreden, er zijn steentjes
in de rivier verlegd. En dat worden straks rotsblokken,
betoogt Alex Polfliet.

Maar hoe begon het allemaal? Uw studiejaren,
die vielen in de periode na het rapport van de Club
van Rome?
Ja, de Club van Rome had de eindigheid van de grondstoffen gedocumenteerd. De wereld was echt in beweging en
die beweging heeft mij ook gevormd. Ik was toen al betrokken bij de beweging tegen kernenergie. Toen men de
nieuwe kerncentrales Doel 3 en 4 ging bouwen, ging ik mij
verdiepen in wat men toen nog “alternatieve energie”
noemde. Een specifieke opleiding die hiermee bezig was,
bestond niet: de ingenieursopleidingen elektronica of
elektromechanica steunden op het gebruik van fossiele
brandstoffen of van kernenergie, en zeker niet op
hernieuwbare energie.
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In 1999 ging ik aan de slag als kabinetsmedewerker bij
staatssecretaris voor energie Olivier Deleuze. Daar kreeg ik
heel technische dossiers onder handen. Over de petroleumsector, over de aardgassector, over de vrijmaking van de
Europese energiemarkt en, bij het einde van de legislatuur,
ook het dossier van de kernuitstap. Daarmee was voor mij
de cirkel een beetje rond. Ooit begonnen als actievoerder
tegen de kerncentrales, mocht ik mee schrijven aan de wet
op de kernuitstap.
Na die periode bij Deleuze, werd ik in 2003 energie
consultant. Tien jaar geleden was hernieuwbare energie
economisch nog niet zo interessant als nu. Maar warmtekrachtkoppeling was wel een rendabele investering. Dat is
wel geen hernieuwbare energie maar het is toch een veel
efficiëntere manier om elektriciteit te produceren en warmte
te recycleren. In die periode konden we heel wat bedrijven
overtuigen van het nut om te investeren in warmtekracht
koppeling, vooral in de landbouwsector en vooral in de tuinbouw. En dat zorgde later voor een gemakkelijke opstap
naar hernieuwbare energie.
De verkoop van ons bedrijf aan een Amerikaanse firma
verruimde meteen mijn blikveld: ik werd nu ook internationaal
actief en kon mee multinationals overtuigen om meer
duurzame strategieën te ontwikkelen. Die betogen sloegen
heel goed aan bij de ceo’s. En iedereen wilde daar wel mee
uitpakken in zijn marketing, maar verder bleef het altijd high
level, zoals de Amerikanen dat noemen. Zelf vond ik die houding vooral low level, vage strategieën verpakt in veel mooie
woorden terwijl er in de praktijk weinig werd gerealiseerd.
In 2009 besliste ik dan om voor mezelf te gaan rijden
met Zero Emission Solutions. We helpen nu bedrijven heel
concreet met het overschakelen naar hernieuwbare energie.
We zoeken mee naar de meest aangepaste energie en naar
manieren om dat aan te pakken. En in die luttele jaren
konden we al meer dan 700 megawatt aan hernieuwbare

energie-installaties begeleiden naar realisatie. Dat is bijna
zoveel als Doel 1 en Doel 2 samen, 700 megawatt. Dat is
toch niet onbelangrijk. We slaagden erin om het bereik van
Zero Emission Solutions stelselmatig te verruimen: we begeleiden nu bedrijven en overheden zeer praktijkgericht in hun
streven naar klimaatneutraliteit. We leggen niet alleen samen
de termijndoelstellingen vast, maar we helpen ook bij de
concrete realisatie van projecten betreffende hernieuwbare
energie of energie-efficiëntie. We leveren daarvoor nu ook
de technische begeleiding. Als ik nu door Vlaanderen rijd,
met de fiets of met de auto, kan ik overal projecten aanwijzen die wij begeleid hebben. Het is heel aangenaam om dat
met eigen ogen te kunnen zien. Misschien mag ik wel
zeggen dat ik een steen verlegd heb in de rivier, niet meer
dan dat, maar toch wel dat. En het is nog niet gedaan: we
gaan ook nog een paar rotsblokken verleggen.

Eco 2 Profit
Laten we kijken naar de dingen die de jongste jaren
gebeurd zijn. Eco 2 Profit was een grensoverschrijdend
project uitgevoerd binnen Interreg Vlaanderen Nederland. De ambitie was om de broeikasgassen
in de bedrijven van de grensregio te verminderen,
de CO2-uitstoot te reduceren, de samenwerking te
versterken, groene stroom lokaal te produceren …
Hoe is dat concreet in zijn werk gegaan? Hoe is
het draagvlak gegroeid? Wat is er concreet op
het terrein gebeurd?
Het project Eco 2 Profit werd ingediend door een aantal
provincies bij het grensoverschrijdende Interreg-programma
Vlaanderen-Nederland. Eens goedgekeurd zochten de partners consultancy-, studie- of adviesbureaus die het project
mee konden begeleiden. We stelden vast dat veel van die

luttele jaren konden we al meer dan
“In700diemegawatt
aan hernieuwbare energie-installaties
begeleiden naar realisatie. Dat is bijna zoveel als
Doel 1 en Doel 2 samen, 700 megawatt.
Dat is toch niet onbelangrijk
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studie- en adviesbureaus eerder academisch van aard waren
en minder praktijkgericht. Daarom ging Zero Emission Solutions ook zelf intekenen op de voorgestelde acties binnen Eco
2 Profit. Intussen verzorgden we verschillende onderdelen,
voor de provincie Oost-Vlaanderen maar ook voor andere
provincies. In Oost-Vlaanderen hebben we twee acties begeleid: enerzijds het zicht krijgen op de CO2-uitstoot van bedrijventerreinen en anderzijds de ontwikkeling van een
CO2-neutraal bedrijventerrein.
Voor het eerste project zamelden we de CO2-data in
van twee bedrijventerreinen: de hele Gentse kanaalzone en
een bedrijventerrein in Maldegem. Die operatie was echt
monnikenwerk: we belden, mailden en belden opnieuw naar
meer dan 400 bedrijven om toch maar voldoende data
bijeen te krijgen. Uiteindelijk stuurde iets meer dan de helft
van de bedrijven hun data door. En dan volgde de helse
karwei om die data ook te verwerken. De bedrijven bezorgden ons informatie over het aantal kilowattuur of de hoeveelheid stookolie die ze hadden gebruikt. Maar wat betekende
dat in termen van CO2-uitstoot? We konden steunen op een
respons van 50 procent wat voor dit soort enquêtes en
onderzoeken zeer hoog is, maar voor die andere 50 procent
moesten we gaan extrapoleren. En welke parameters hanteer je dan? We kozen ervoor om rekening te houden met
het aantal werknemers in combinatie met indicatoren op
basis van de sector waartoe bedrijven behoren. Alles samen
kwamen we tot een vrij goed overzicht van de CO2-uitstoot
voor die twee bedrijventerreinen.
Bij het andere project, de ontwikkeling of het design van
een CO2-neutraal bedrijventerrein, gingen we op zoek naar
reële CO2-neutraliteit. Er is immers nog een verschil tussen
de decretale bepalingen over CO2-neutraliteit voor bedrijven
terreinen en wat in de realiteit CO2-neutraal is. Volgens
het decreet is een bedrijventerrein CO2-neutraal als de
bedrijven op het terrein gewoon groene stroom gebruiken.
En dat mag ook grijze stroom zijn die groen gekleurd is met
Scandinavische garanties. Maar dat is toch eerder lichtgroen
in vergelijking met bedrijven die zelf zonnepanelen installeren op hun dak of een kleine biomassacentrale ontwikkelen
op het bedrijventerrein. Dat draagt toch heel wat meer bij in
de strijd tegen de opwarming van het klimaat. We ontwikkelden dus een plan om het regionaal bedrijventerrein van
Maldegem CO2-neutraal te maken. Geen gemakkelijke
oefening, want op het moment dat je dat bedrijventerrein
ontwikkelt, weet je niet precies welke bedrijven er zich zullen
vestigen, of hoeveel energie ze zullen gebruiken. Op basis
van de beschikbare informatie over het terrein en het type
bedrijven dat men daar wilde, gingen we zoeken in onze

klantenportefeuille en in de database uit het onderzoek van
Eco 2 Profit. We vroegen ons af van welke CO2-voetafdruk
wij mochten vertrekken om die te gaan neutraliseren.
We zochten technologieën die zorgen voor CO2-neutraliteit
op het niveau van een bedrijventerrein. En dat doe je dan
inderdaad onder meer door zonnepanelen te plaatsen op
de daken van bedrijfsgebouwen, carports met zonnepanelen,
maar ook een gemeenschappelijk veld voorzien van een
warmtepomp. Daarmee haal je warmte uit de bodem om
gebouwen te verwarmen. Op het aangrenzende bedrijventerrein vonden we een bedrijf dat organisch biologisch afval
inzamelt en dat konden we meteen inschakelen om warmte
en stroom te produceren.
Nadat we alles hadden uitgetekend, bleek een
CO2-neutraal bedrijventerrein ecologisch perfect mogelijk
én economisch haalbaar te zijn, mits een aantal ingrepen.
Redelijk eenvoudige ingrepen: het was echt niet nodig om
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gesprek met Jenny De Laet over
Neem de Mensen Mee – CO2UPON, Klimop je gevel (ABLLO VZW)
acties te bedenken rond klimaat
verandering. Zij konden hiervoor
een subsidie (CO2UPON) krijgen tot
15.000 euro. Uit de vele inzendingen
zijn maar liefst vijftien projecten
geselecteerd.

Het project ‘Neem de Mensen Mee!’
wil de brede bevolking bewust maken
van het thema klimaat. Oost-Vlaan
deren, West-Vlaanderen en Zeeland
nodigden lokale verenigingen uit om

Een van die projecten is ‘Klimop je
gevel’. Doel van dit initiatief was om
honderd geveltuinen aan te leggen in
het stedelijk gebied van Sint-Niklaas.
“Deze tuintjes brengen niet alleen kleur
in het straatbeeld, ze leveren ook een
positieve bijdrage aan de biodiversiteit
en het klimaat in de stad. Vogels,
vlinders en bijen voelen zich er prima
thuis en het groen heeft een positief
effect op het fijn stof en de hitte-
effecten”, zegt Jenny De Laet, initiatiefnemer van ‘Klimop je gevel’.
Samen met de stad en de buurtwerkers
spitste het project zich aanvankelijk
toe op twee groenarme wijken:

te trekken of te sleuren om de CO2-neutraliteit te bereiken.
Integendeel, we konden nog wat meer met biomassa of
nog wat meer gemeenschappelijke voorzieningen op
zonne-energie laten draaien. CO2-neutraliteit is dus perfect
mogelijk. Met wat begeleiding kunnen puur commerciële
bedrijven binnen de twee jaar CO2-neutraal functioneren.
Dat is vandaag niet meer onrealistisch.

Eigenlijk is de investering ook niet zo hoog?
Hele grote industriële bedrijven of multinationals willen
alleen maar investeren als de terugverdientijd korter is dan
twee jaar. Maar er zijn ook andere bedrijven die wel op de
langere termijn plannen en die ondernemingen stellen zich
tevreden met een terugverdientijd van zeven of acht jaar.
En zeker als het gaat over een bedrijf dat echt wil uitpakken
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de Elisabethwijk en de Westerbuurt.
Beide wijken hebben een goed werkend
buurtcomité en de wijkverantwoordelijken hielpen om het project bekend te
maken en deelnemers te zoeken. Bewoners die meededen kregen gratis planten
pakketten, een vergoeding van 20 euro
om zelf de geveltuin aan te leggen en
hulp bij het aanvragen van een stedelijke
vergunning. Gaandeweg breidde het
project zich uit en konden ook de andere
inwoners uit Sint-Niklaas meedoen.
In totaal zijn er zo’n 110 geveltuinen
aangelegd. Jenny De Laet blikt tevreden terug op dit resultaat. “De subsidie
die we kregen via ‘Neem de Mensen
Mee!’ bracht heel wat teweeg in de
stad. Het concept werkte aanstekelijk,
de belangstelling voor de geveltuintjes
is groot en intussen krijgen we ook
steeds meer vragen van andere gemeenten over hoe we dit initiatief hebben
aangepakt.”

met een groen imago en meer wil dan wat green washing.
Bedrijven moeten zich ook wapenen tegen een mogelijke
tik en echt duurzame investeringen kunnen daarbij helpen.
Steeds meer bedrijven zien dat ook in. Dat sluit aan bij die
stroom van onderuit waarbij zowel burgers als lokale besturen
of bedrijven niet meer willen wachten op een Europees,
Belgisch of Vlaams beleidskader om te kiezen voor duurzame investeringen. En die langere terugverdientijd neemt
men er gewoon bij. Dat draagvlak wordt almaar sterker.
Wellicht speelt de sterkere bewustwording bij de burger
hier een rol. Bedrijven haken hierop in, en zeker bedrijven
die hun producten bijna rechtstreeks aanbieden aan de
individuele eindklant. Voor bedrijven met een sterk merk die
met een commercieel product bij de eindklant aankloppen,
weegt dat echt wel door.

Waarschijnlijk zijn ondernemingen die business to
customer werken op dat punt sterker gemotiveerd dan
business to business bedrijven?
Op de keerzijde van de theezakjes van Lipton lees je dat
98 procent van het product geproduceerd werd op basis
van hernieuwbare energie. Waarom zou het grote Unilever,
waar Lipton deel van uitmaakt, de moeite doen om die
boodschap op miljoenen en miljoenen theezakjes af te drukken? Je kunt er gif op innemen dat die theezakjes inderdaad
beter verkopen met die melding. Ander voorbeeld is de
farmaceutische industrie die de jongste jaren op steeds
meer geneesmiddelen vermeldt dat het product CO2-
neutraal geproduceerd werd. Het gaat hier om een belangrijke economische sector in Vlaanderen en België. Alleen
als men denkt dat het een verkoopargument is, drukt men
dat op de verpakking van geneesmiddelen. Dat gebeurt
inderdaad wat minder bij business to business handel.
Maar een volgende stap is dat bedrijven die nu al sterk
gefocust zijn op die duurzaamheidsaanpak hun leveranciers
verplichten om ook inspanningen in die zin te leveren.
Een van onze klanten ging op een gegeven moment in zijn
bestekken aan leveranciers bepalen dat diensten die zij
leveren ook CO2-neutraal moesten zijn. Zo komt er een
kettingreactie op gang die niet meer stopt. Vandaag doen
bedrijven met naam en faam een beroep op onze begeleiding omdat ze CO2-neutraal willen worden, en dat soms op
zeer korte termijn. Veel ondernemingen willen tegen 2020
CO2-neutraal functioneren.

Waarom is die terugverdientijd van twee jaar zo
belangrijk?
Een grote multinational heeft verschillende sites overal ter
wereld. Voor dergelijke ondernemingen is dat een soort van
schaakspel: ze houden een site in België zolang het ondernemersklimaat hier gunstig blijft, maar of ze hier over 10 jaar
nog zullen zijn, dat weten multinationals niet. Daarom doen
ze geen investeringen die zich maar over zeven of acht jaar
terugverdienen. Een periode van twee jaar valt nog te overzien. En een investering in warmtekrachtkoppeling met een
terugverdientijd van twee tot drie jaar wil men soms nog wel
doen. Maar een project van zonne- of windenergie met een
terugverdientijd van 7 tot 10 jaar, dat ligt moeilijker.
In het kader van Eco 2 Profit hebben we nog meer
acties begeleid, in samenwerking met andere provinciale
ontwikkelingsmaatschappijen. Zo organiseren we nu in
opdracht van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, voor de derde
maal een groepsaankoop voor bedrijven van groene stroom

en aardgas. Dat helpt bedrijven om de stap te zetten naar de
aankoop van groene stroom. Zeker als het niet meer maar
minder gaat kosten, dus een besparing en een onmiddellijke
return oplevert. Tezelfdertijd zorgen we voor een vergroening
van de stroom. Om niet in de val te trappen van de green
washing kozen we ervoor om groene stroom aan te kopen
die lokaal geproduceerd is. De groenkleuring gebeurt met
groene stroom geproduceerd in West-Vlaanderen, Limburg
of Antwerpen en dat ligt vast in het bestek dat door ons
wordt gecontroleerd.

Energie-subsidies in Vlaanderen en elders
Een andere mooie uitdaging, was de opdracht om de steunmechanismen voor hernieuwbare energie in Vlaanderen te
vergelijken met die in Nederland. Bij dat grensoverschrijdend
project werkten we ook samen met de provincies Zeeland,
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Nederlands Limburg. We
hebben geïnventariseerd wat er in Vlaanderen en Nederland
bestaat als directe of indirecte steunmaatregel en met Zero
Emission Solutions zorgden we voor een analyse en een
evaluatie. Op basis van die inventaris werkten we een subsidiezoekwijzer uit met voor beide landen een overzicht van
de subsidiëring en ondersteuning. Dat was nogal ingewikkeld: het subsidielandschap was een bos waardoor je de
bomen niet meer zag, een kluwen van potjes en gefragmenteerde regels. Om de twee systemen goed te vergelijken en
de voor- en nadelen van beide benaderingen grondig te
bekijken, brachten we eerst alles in kaart.
In het algemeen kent Vlaanderen een traditie van echte
subsidiëring, met steun en premies of groene stroom
certificaten. Nederland rekent de investeringen fiscaal af.
Dat fiscaal voordeel is een onrechtstreekse investerings
subsidie. Het voordeel van een fiscaal mechanisme is de
verrekening van de mindere inkomsten via fiscale kortingen.
Dat vinden we terug in de hele Nederlandse belastinghuishouding. Het Vlaamse subsidiesysteem is misschien wel aantrekkelijker voor investeerders: de aard en de hoogte van de
tussenkomsten zijn perfect bekend en ze staan los van de
vraag of een bedrijf al dan niet winst maakte. Keerzijde van
de medaille is dat die subsidie wordt verrekend in de elek
triciteitsfactuur. Na enige tijd vermindert het maatschappelijk
draagvlak voor hernieuwbare energie omdat iedereen op
zijn factuur ziet hoeveel men meebetaalt voor de certificaten
van groene stroom of warmtekracht en groeit het gevoel dat
men betaalt voor de groene stroom van een ander. In Nederland ziet men dat niet, daar zijn het gewoon lagere inkomsten
voor de belastingen.
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Hoe is dat sindsdien geëvolueerd?
Intussen ontstond er ook in Nederland een subsidieregeling
waarbij een klein stukje op de elektriciteitsfactuur wordt vermeld. Maar in Nederland zien we helemaal geen discussie
tussen mensen die zonnepanelen hebben geïnstalleerd en
anderen. In Nederland is de boom van de zonne-energie pas
vorig jaar echt op gang gekomen, terwijl die in Vlaanderen
al voorbij is. Dat heeft alles te maken met het verdwijnen
van het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen. Achteraf
bekeken zijn de Nederlanders misschien slimmer geweest.
Ze hebben ook wel wat de kat uit de boom gekeken: het is
mede dankzij de subsidies in Vlaanderen, en vooral in Duitsland, dat zonnepanelen nu zeer goedkoop zijn.

Duitsland was ons een eind voor, in welke mate is de
evolutie in Duitsland nu belangrijk voor ons en voor
Nederland?
In Duitsland zagen we geen complete ineenstorting van de
sector van de hernieuwbare energie. Daar koos men duidelijk om uit de kernenergie te stappen: Duitsland besloot om
de kerncentrales te sluiten en volledig in te zetten op hernieuwbare energie. Het grote Duitse Siemens heeft zijn
nucleaire activiteiten afgestoten en zet nu volledig in op hernieuwbare energie. In Duitsland zien we nu een constante
groei van hernieuwbare energie. Het ene jaar doet het al wat
beter dan het andere, maar het soort schommelingen dat we
in Vlaanderen kennen, doet zich in Duitsland niet voor.
Vlaanderen kende in 2011 een ongelooflijk topjaar en het
jaar nadien zagen we een instorting: de investeringen in
hernieuwbare energie halveerden. En nog een jaar later,
in 2013, bouwde Vlaanderen de Vlaamse subsidies af.
Ook in Duitsland zijn de subsidies afgebouwd maar niet
zo abrupt. Vlaanderen verlaagde niet alleen de subsidies,
maar veranderde ook nog eens het volledige mechanisme.
En dat fnuikt het vertrouwen. De netvergoeding voor mensen
die zonnepanelen hebben geïnstalleerd, werd ervaren als
een belasting op zonnepanelen en dat was nefast voor het
vertrouwen in het beleid betreffende zonne-energie maar
ook voor hernieuwbare energie in het algemeen. De mensen
geloven niet meer dat investeren in hernieuwbare energie
rendeert, want misschien komt de overheid morgen langs
om er een heffing op in te stellen. Dat heeft de ontwikkeling
van hernieuwbare energie in Vlaanderen geen goed gedaan.

Heeft dat ook doorgewerkt voor bedrijven?
Bedrijven krijgen nog altijd steun voor investeringen in zonne-energie, maar weinig mensen weten dat omdat iedereen
die in een bedrijf beslist over investeringen in hernieuwbare
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energie in de eerste plaats ook een particulier is. En die gaat
ervan uit dat er geen steun meer is voor zonne-energie. Zo
heeft de bruuske afschaffing van de subsidie voor particulieren ook het hele denken rond hernieuwbare energie in de
bedrijven negatief beïnvloed. Het blijkt heel moeilijk om de
bedrijven nog te overtuigen van de aantrekkelijkheid van
zonne-energie omdat de regelgeving voor particulieren
heel anders is dan voor bedrijven. Dat vraagt dus een voortdurende inspanning om mensen te informeren.

Het is moeilijker geworden.
Ja, maar anderzijds ook weer interessanter. Op een bepaald
moment was de steun voor zonne-energie zo hoog dat er
geen werk meer was voor studie- en adviesbureaus. Had je
een dak, dan was het hoe dan ook interessant om het vol
te gooien met zonnepanelen. Vandaag moet je echt het
verbruik onderzoeken en op basis daarvan een individueel
gedimensioneerde installatie op het dak installeren. Je hoeft
je dak niet meer vol te leggen.

Welk beleid verwacht je van de overheid?
Ik vraag met aandrang om een consistent beleidskader.
Midden 2012 heeft men het certificatensysteem voor groene
stroom grondig dooreen geschud. En nu kondigt het
Vlaamse regeerakkoord al weer een nieuwe hervorming aan,
amper twee jaar na de vorige hervorming. Zo kan je echt
geen duurzaam beleid voeren, continuïteit is immers heel
belangrijk. En we moeten vooral niet bang zijn om te leren
van fouten uit het verleden of om te leren van de buren.
Waarom niet eens over de landsgrens gaan kijken, of over
de regiogrens met Wallonië?

Warmtekrachtkoppeling en serreteelt
Zero Emission Solutions ging ook aan de slag met
de glastuinbouw. In jullie zoektocht naar duurzame
groenteteelt probeerden jullie serres bijeen te brengen?
Die clustering van glastuinbouw in Melsele was ook een
opdracht voor de POM Oost-Vlaanderen. Verspreid over
Vlaanderen vinden we telers van tomaten, komkommers,
paprika’s of aubergines. Dat zijn de warme kas teelten: het
telen van gewassen die warmte nodig hebben om tot volle
groei te komen. Vroeger werd die warmte geproduceerd met
installaties op stookolie of zelfs, tot voor enkele jaren, op
steenkool. Vandaag zie je dat niet meer. Elke moderne tuinder
beschikt nu over een installatie voor warmtekrachtkoppeling.
Dat heeft ook geleid tot schaalvergroting: voor een kleine
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Interview met Dieter Geenens,
projectcoördinator bij de POM Oost-Vlaanderen
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
(POM) zet heel hard in op klimaat. Hoe komt dit?
DIETER GEENENS: “De strategie van de POM is volledig
gericht op duurzame ruimte voor economie en ik stel vast dat
dit past in het ‘klimaatkader’. Door volop in te zetten op de
thema’s verduurzaming van bedrijventerreinen, duurzame
logistiek en kenniseconomie, krijg je uiteraard te maken met
klimaatissues.”
Kunt u daarvan voorbeelden geven?
DIETER GEENENS: “Duurzaam industrieel bouwen is bijvoorbeeld een thema waar nog heel wat te leren en te demon
streren valt. Het gaat hierbij niet enkel om de bouwschil en
de gebruikte (energie)technieken. Het gaat vooral ook over
een procesaanpak waarbij grondstoffen en afval, inplanting
en inrichting, landgebruik, ecologie en water en zo meer
evenzeer bekeken worden. Allemaal zaken die met de klimaatproblematiek te maken hebben.”

deze aartsmoeilijke materie. Ook met Eco2Profit, ANSWER
en de projecten rond bedrijventerreinmanagement/park
management hebben we heel wat organisaties en bedrijven
de weg getoond. Zaken die voorbij de projectgrenzen verder
leven. De moeite waard.”
Wat zou u in de toekomst nog graag verwezenlijkt zien?
“Elk bedrijfswereldvriendelijk project waarin wij als overheids
organisatie, samen met academici, een zogenaamde triple helix
kunnen realiseren, heeft mijn interesse. Dat is een organisatievorm waarin industrie, kennisinstellingen en overheid intensief
samenwerken. Maar als dit gepaard kan gaan met een grote
honger naar resultaat en realisaties in ons specifiek werkings
gebied van bedrijventerreinen optimaliseren, logistiek of
kenniseconomie, dan ben ik fan.”

“Hetzelfde geldt voor energieproductie. Energie produceren
op dezelfde locatie als waar het verbruikt wordt, heeft evidente
voordelen. Zo werden op verschillende bedrijventerreinen in
Oost-Vlaanderen windmolens geplaatst of wordt de mogelijkheid overwogen. Deze, maar ook andere vormen van hernieuw
bare energieproductie, zoals zonnepanelen, warmtekracht
koppeling en restwarmte, horen thuis in economische
concentratiezones, en bieden net daar extra slimme kansen.”
Doen jullie iets met de voorbeelden die u aanhaalt?
“Dit zijn innovaties die wij willen onderzoeken en demon
streren in een Interreg-project. Vooral hierin vinden wij de
gewenste meerwaarde van grensoverschrijdend leren. Elke
organisatie die werkt aan verduurzaming van bedrijven
terreinen heeft soortgelijke aandachtspunten. Het is dan ook
logisch dat niet alleen de POM Oost-Vlaanderen, maar alle
ontwikkelingsmaatschappijen elkaar zoeken en vinden in
Interreg-projecten die het klimaatbeleid ten goede komen.”
Op welke projecten bent u het meest trots?
“Dat is een vraag waarop ik een standaardantwoord heb.
Het is als moeten kiezen tussen je kinderen; en dat doe je niet.
Maar het project Grenzeloze Logistiek heeft wel heel wat in
beweging gezet. De tijd zal het uitwijzen maar ik ben ervan
overtuigd dat het project belangrijk is in de transitieweg voor
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wat begeleiding
“Met
kunnen puur

commerciële bedrijven
binnen de twee jaar
CO2-neutraal
functioneren.
Dat is vandaag niet
meer onrealistisch

serre heeft warmtekrachtkoppeling immers geen zin. Warmte
krachtkoppeling is het gebruiken van de warmte die tot stand
komt als nevenproduct bij het opwekken van stroom. Die
warmte is dus een afvalproduct dat anders gewoon de
schouw uitgaat en de lucht opwarmt, terwijl je die bij warmtekrachtkoppeling nuttig gebruikt. Dat verhoogt aanzienlijk
het rendement van een gascentrale: waar het rendement
in de tuinbouw op basis van aardgas als primaire brandstof
45 procent is, stijgt dat bij warmtekrachtkoppeling tot
90 procent. De tuinder produceert overdag stroom en injecteert die op het net, hij verkoopt die energie dus tegen een
goede prijs. En de warmte die hij mee produceert hoeft hij
niet meteen in de serre te blazen: die kan hij opslaan in
warm water dat hij dan later gebruikt om de serre te verwarmen. Alle tuinders beschikken vandaag over een gigantische
opslagcapaciteit voor warm water: grote tanks die zeer goed
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geïsoleerd zijn. Warmtekrachtkoppeling werkt nog wel met
fossiele brandstof, maar het rendement is bijzonder hoog en
je kunt dat ook perfect combineren met zonne- en wind
energie. Als er veel zon en veel wind is, is het stroomaanbod
hoog en dan gebruikt men de warmtekrachtkoppeling niet:
de energieprijs ligt dan immers niet erg hoog, maar als er
geen zon of geen wind is, gaat de prijs van de stroom de
hoogte in en wordt warmtekrachtkoppeling erg rendabel.
Warmtekrachtkoppeling is dus een perfecte aanvulling op de
stroom van hernieuwbare energie. Een ander groot voordeel
van warmtekrachtkoppeling is ook dat ze enorm flexibel is:
met één druk op de knop start de machinerie en binnen de
twee minuten heb je het volle vermogen. Een kerncentrale
doet er een hele dag over om haar vol vermogen te bereiken
en je kunt dat ook niet bijregelen. Warmtekrachtkoppeling
kan je constant aan- en afzetten als het nodig is.

Waren veel tuinders geïnteresseerd om hieraan mee te
werken?
Er waren in elk geval meer kandidaten dan plaatsen. Niet te
verwonderen: tuinders moeten mee in de schaalvergroting
of ze gaan er onderdoor. En dat geldt wellicht voor de hele
landbouwsector. Die kleine tomatentelers met minder dan
een hectare glas, die bestaan gewoon niet meer, dat is over
and out. Het is de stap zetten naar schaalvergroting en
warmtekrachtkoppeling of stoppen, van twee dingen één.

Die tendens is eigenlijk ook al aanwezig in de sector?
Sommigen merken ook op dat het omwille van milieuover
wegingen of vanuit energetisch oogpunt misschien dwaas is
om in te zetten op warmtekrachtkoppeling op basis van
aardgas. Men stelt dan dat je die tomaten beter kunt telen
in Zuid-Italië of Spanje. Wel, we hebben dat onderzocht. Als
je tomaten teelt in Spanje, die transporteert naar Vlaanderen
en vervolgens een lege vrachtwagen laat terugrijden,
is de CO2-voetafdruk aanzienlijk groter dan wanneer je die
tomaten hier produceert en consumeert.

En de kwaliteit van het product?
Absolute topkwaliteit, dat staat buiten kijf. Tuinbouwbedrijven
zijn vandaag zeer professionele bedrijven met zeer professionele mensen, dat zijn niet meer de keuterboerkes van vroeger.
Die mensen stammen wel uit een landbouwfamilie, maar ze
hebben allemaal gestudeerd en weten zeer goed waar ze mee
bezig zijn. En ze zijn ook bezig met productontwikkeling. Zo
biedt één van de tuinders die ik goed ken kerstomaatjes aan
in rood, geel en zwart, een assortiment van de Belgische vlag.
Fantastisch. Dat soort producten vindt gretig aftrek bij restaurants. Die man heeft een niche gevonden, hij experimenteert
volop met variëteiten en zoekt ook een afzetmarkt.

Pocketvergisting: van landbouwafval naar
energieproductie
“Energiebewust boeren”, een ander project van Zero
Emission Solutions, sluit daar sterk bij aan. Het is
bekend dat de landbouw een grootgebruiker is van
fossiele brandstof?
Ja, de warme teelten verbruikten vroeger veel fossiele
brandstof en met warmtekrachtkoppeling kunnen we dat per
ton sterk reduceren. Daarnaast heeft de landbouw een
belangrijk aandeel in de uitstoot van methaan. De intensieve
veeteelt veroorzaakt wereldwijd ongeveer een kwart van
de CO2-uitstoot. Voor België is dat 16 tot 17 procent omdat

het vervuilingsaandeel van de mobiliteit hier veel hoger ligt,
maar ook dat blijft een groot aandeel. De jongste tijd
plaatsen steeds meer intensieve veeteeltbedrijven een
zogenaamde pocketvergister. Door de drijfmest van
runderen of varkens te vergisten komt er methaan vrij.
Met dat methaan, die ook de hoofdcomponent is van aardgas, kunnen we opnieuw stroom en warmte produceren.
Die warmte gebruikt men dan onder meer om die drijfmest
verder uit te drogen en het vergistingsproces te versnellen,
en de stroom voorziet in onze stroombehoeften. Dat
betekent minder emissie en een nuttige recuperatie van
energie. En minder transport. Want tot nu voert men van alle
kanten van het land drijfmest aan naar de al bestaande grote
biovergisters van twee megawatt. Zo transporteert men mest
vanuit West-Vlaanderen naar Haasdonk, in het Waasland.
Al dat transport betekent ook een enorme hoeveelheid
CO2-uitstoot. Door kleinschaliger, meer gedecentraliseerd te
werken met die pocketvergisters kunnen we dit vermijden.
Een pocketvergister is al rendabel bij een veeteeltbedrijf met
een tachtigtal kalveren.
De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de ontwikkeling van die nieuwe technologie zeer sterk. Het is een van de
vele oplossingen voor de toekomst. En het is een bewezen
business case, dat zal zeker succes hebben.

En het levert rendement op kortere termijn?
Voor een veeteeltbedrijf is het voldoende interessant om
erin te investeren. Toch wil ik hier ook een kanttekening bij
maken: het bestaan van de pocketvergister mag geen
excuus zijn om die grote veestapel niet in vraag te stellen en
volop verder in te zetten op intensieve veeteelt. Onderzoek
heeft uitgewezen dat een strikt vleesdieet leidt tot acht keer
zoveel CO2-uitstoot als een strikt vegetarisch dieet. Ook op
dat punt kunnen we onze ecologische voetafdruk zeker
beperken. Maar voor de resterende vleesindustrie is die
pocketvergisting zeker een oplossing. Daarmee creëer je
een soort gesloten keten: bij de veeteelt kan je werken met
pocketvergisters en ook slachterijen kunnen hun afval op
die manier verwerken tot energie. In heel die keten is er dus
steeds meer energetische valorisatie.

Rotsblokken verleggen
Dat raakt aan een grote maatschappelijke discussie…
Een ander project is nog duurzaam industrieel bouwen.
Als gevolg van de almaar stijgende energieprijzen is er ook
steeds meer aandacht voor duurzaam bouwen, ook bij
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bedrijven. De Europese regelgeving zet de lidstaten ertoe
aan om energienormen voor nieuwbouw vast te leggen. Die
normen gelden nu al voor kantoorgebouwen, maar nog niet
voor industriële gebouwen. Dat is een beetje een gemiste
kans, maar ergens in de toekomst komen er zeker nog
normen voor fabrieksgebouwen en voor loodsen. Bovendien
zien we ook steeds meer bedrijven die niet op die normen
zitten te wachten en nu al inzetten op energie-efficiëntie van
gebouwen, zeg maar isolatie. Fabriekshallen van vroeger
hadden een enkelvoudige betonnen wand met daarop een
golfplaten dak waar het nog door tochtte. Dat is compleet
verleden tijd. Het dak van een bedrijf bestaat nu meestal uit
sandwich panelen met een voldoende isolatielaag van ongeveer 14 centimeter. En in de plaats van enkelwandige systemen gebruikt men nu onder meer spouwisolatie.

Wat gebeurt er dan nog om dat extra te gaan stimuleren?
Het regelgevende kader legt niet veel op. En de vorige
Vlaamse Regering is door Europa op de vingers getikt omdat
ze niet ver genoeg ging in de implementatie van de
Europese richtlijnen betreffende de gebouwennormen.
De nieuwe Vlaamse Regering wil meer inzetten op energie-
efficiëntie in gebouwen, lees ik in het regeerakkoord.
Veel verdienste heeft de Vlaamse Regering hier wel niet aan:
men zal inzetten op hogere energie-efficiëntie in gebouwen
omdat men moet van Europa.
Het valt een beetje buiten het kader van de Europese
projecten, maar ik wil nog twee dingen kwijt rond ecologische
mobiliteit. Ik stel vast dat steeds meer bedrijven daarop
inzetten, en het volgende thema wordt dan groene logistiek,
want het ene is verweven met het andere. Groene logistiek
en groene mobiliteit gaan hand in hand. Het is moeilijk vol te
houden dat je probeert met je bedrijf duurzaam te produceren
en aandacht te hebben voor klimaat en milieu, maar je aan
de andere kant geen zorgen te maken over de ecologische
voetafdruk van het transport van en naar je bedrijf. Steeds
meer bedrijven zetten in op groene logistiek en ook vanuit
de overheid komen er steeds meer stimuli. Kiezen voor duurzame logistiek betekent dat men bij de ontwikkeling van
bedrijventerreinen zeer goed nadenkt over de ontsluiting van
dat terrein. Aan ontsluiting, niet alleen via de autosnelweg
maar ook via het spoor en via de binnenvaart die in de toekomst veel belangrijker wordt. En er is ook het woon-werkverkeer van werknemers: zijn er goede connecties met het
openbaar vervoer? Is er fietsinfrastructuur? Met die vragen
houdt men het beste allemaal rekening bij het uitwerken van
het concept, het uitdenken van het bedrijventerrein. Bij de
ontwikkeling van een individueel bedrijf houdt men daar nu
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al rekening mee. Dan is er ook nog de transportmodem die
men zal gebruiken van en naar het bedrijf. Steeds meer
bedrijven kijken ook of ze vrachten via binnenscheepvaart
kunnen vervoeren naar het bedrijf of van het bedrijf weg.
Bijgevolg moet een bedrijventerrein watergebonden zijn.
We zien tezelfdertijd hoe de binnenscheepvaart vergroent,
waar de binnenscheepvaart terecht de kwalijke reputatie had
dat zij nog met extra zware stookolie werkt. Let op: extra
zware stookolie dat is troep, dat is teer, een zwarte smurrie
die bij verbranding niet alleen zorgt voor zware CO2-uitstoot
maar vooral ook een uitstoot van roet, zwavel en andere
miserie. Nu zien we steeds meer binnenschepen overstappen
naar het gebruik van LNG, vloeibaar aardgas. Dat is een veel
properder brandstof en vandaag ook economisch aantrekkelijk.
Er is alleen nog nood aan bijkomende tankinfrastructuur. LNG
tanken kan maar op weinig plaatsen. Daar is dan een rol voor
de overheid weggelegd en ik zie dat er in de havens van
Zeebrugge, Antwerpen en wellicht ook binnenkort in de haven
van Gent LNG-infrastructuur komt, zoals de grote LNG-terminal

in Zeebrugge, maar dan specifiek gericht op de binnenscheepvaart. Trouwens LNG is ook voor vrachtwagens absoluut de brandstof van de toekomst. Toegegeven, LNG is nog
altijd geen hernieuwbare energie, maar voor de CO2-voet
afdruk betekent LNG de helft in vergelijking met extra zware
stookolie. Dat kan dus een belangrijke tussenstap zijn.

En daarbij is ook Zero Emission Solutions betrokken?
Als er zich interessante projecten voordoen, zullen wij zeker
kandideren. Eigenlijk zijn we daar al mee bezig.

We hebben al heel wat steentjes kunnen verleggen in
de rivier, maar vandaag stellen grote bedrijven en ook overheden heel concreet dat ze CO2-neutraliteit willen realiseren.
Ook Oost-Vlaanderen zet hier op in en wil klimaatneutraal
zijn tegen 2050. Dat betekent dat we nu echte rotsblokken
gaan verleggen. En bedrijven wachten ook niet meer op
regelgeving van de overheid, zij reageren onder druk van
de maatschappij en gaan uiteindelijk ook zelf mee die druk
ontwikkelen. Dat we dat al bereikt hebben, maakt mij bijzonder hoopvol voor de toekomst. ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
ECO 2 PROFIT: CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen een
stapje dichterbij in de grensregio Vlaanderen – Nederland
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 4.890.387,85, waarvan € 2.337.243,93 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 176.543 in dit project
en de POM Oost-Vlaanderen voert mee uit.
www.eco2profit.eu

BUILD WITH CARE: ontwikkeling van een transnationale
strategie voor het verhogen van de energie-efficiëntie in
gebouwen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordzee Regio
Totaal budget: € 7.419.752, waarvan € 3.709.876 EFRO
Oost-Vlaanderen: is mee betrokken bij de uitvoering van
het project.

ANSWER: verschillende gebieden in het Noordzeegebied
zetten in op de reductie van de CO2-voetafdruk van bedrijven
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordzee Regio
Totaal budget: € 3.598.588, waarvan € 1.501.658 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 75.396 en de POM
Oost-Vlaanderen voert het project mee uit
http://www.answer-documentation.eu

NEEM DE MENSEN MEE: inwoners uit Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland worden gestimuleerd om
initiatieven te ontwikkelen om de klimaatverandering tegen
te gaan
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 360.000, waarvan € 180.000 EFRO
Oost-Vlaanderen: is partner en investeert € 60.000 in dit project

GRENZELOZE LOGISTIEK: uitbouw van de grensregio
Vlaanderen – Nederland tot logistieke topregio van Europa
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 4.680.202,80, waarvan € 2.340.101,40 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert 124.773,36 euro in dit project
en de POM Oost-Vlaanderen is projectleider
www.grenzelozelogistiek.be

SAMEN DUURZAAM INDUSTRIEEL BOUWEN:
stimuleren van samenwerking en innovatie in duurzaam
industrieel bouwen
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 385.444,87, waarvan € 154.177,94 EFRO
Oost-Vlaanderen: de POM Oost-Vlaanderen is projectleider.

ENERGIEBEWUST BOEREN: ontwikkeling gezamenlijke
strategie inzake energiebesparing en inzet van alternatieve
energie op land- en tuinbouwbedrijven
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 991.365,20, waarvan € 396.546,08 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 25.087,59 in dit project
en PCG voert het project mee uit.

ZECOS: naar een officiële erkenning van Noordwest-Europese
regio’s met een “nul CO2-uitstoot”
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordwest-Europa
Totaal budget: € 8.503.403,99, waarvan € 4.251.702 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 120.949,92 in het project.
www.zecos.eu
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Europa steunt wetenschap, onderzoek en innovatie

Clusters
versterken
regionale
economie
Worden Gent en Oost-Vlaanderen
een belangrijke hightechregio in Europa? Wel als
het aan de onderzoekers van de Universiteit
Gent en de KU Leuven Technologiecampus Gent
ligt. Ze houden een warm pleidooi voor
internationale samenwerking, kruisbestuiving
en projecten die maatschappelijk relevant zijn,
duurzaam en innovatief. Met steun van Europa.
Philippe Saey doceert automatisering en
industriële datacommunicatie aan de KU Leuven
Technologiecampus Gent. Hij is projectmanager
van de Interregprojecten i-MOCCA en
i-MOSYDE. Johan Bil is business developer aan
de Universiteit Gent, dienst UGent Techtransfer.
Hij ondersteunt onderzoekers om hun
onderzoeksresultaten te valoriseren en
stimuleert de samenwerking van onderzoeksgroepen met bedrijven.
TEKST MARK VAN BOGAERT | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME

Vierde industriële revolutie
Philippe, jij bent als ingenieur vooral bezig met industriële
datacommunicatie en embedded control. Hoe leg je dan
aan jonge kinderen thuis uit wat papa doet voor werk?
Wat een embedded system is bijvoorbeeld?
PHILIPPE SAEY: Een voorbeeld dat iedereen kent: een gsm

is een embedded system. Een elektronisch systeem waarin
de software ‘ingebed’, geïntegreerd zit in de hardware.
Je kunt ermee communiceren en je kunt er nieuwe versies
in downloaden. In de industriële versie van een embedded
system zitten een controller (PLC, PAC), sensoren en actua
toren, die met elkaar communiceren in een industrieel
netwerk. Het toenemend gebruik van embedded systems
wordt gezien als basis voor ‘Industrie 4.0’, de vierde indu
striële revolutie. Voor het project i-MOSYDE hebben onze
projectpartners bijvoorbeeld halfautomatische rolstoelen
ontwikkeld: de meeste mensen met een handicap willen niet
zo graag volautomatisch transport; ze willen ondersteuning
maar wel zelf een stukje controle behouden, halfautomatisch
dus. Dat ze commando’s kunnen geven met hun stem, een
hoofdbeweging, hun tong. Stel dat een groep mensen met
rolstoelen gaat wandelen, en iemand wijkt af van de rechte
lijn. Met een smartphone kan een begeleider die rolstoel
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dan bijvoorbeeld stilzetten. Draadloos. Bij i-MOCCA gaat
het bijvoorbeeld ook om de automatisering van de energie
in gebouwen: een groen verhaal.

Johan, jij bent business developer bij de dienst
Techtransfer van de Universiteit Gent.
Wat doe jij precies?

to ‘Entrepreneurial Scientists’. Zij vindt het zinloos
om nog langer te spreken van het verschil tussen
academie, industrie en samenleving. Ze zijn naadloos
met elkaar versmolten. Bij ingenieurs valt dat extra op.
Bij jullie staat het economisch belang van je onderzoek
sowieso voorop.

JOHAN BIL: Onderzoekers ondersteunen, hun onderzoeksresultaten valoriseren, en de samenwerking stimuleren
tussen onderzoeksgroepen en bedrijven. Op onze dienst
werken er zo’n dertig mensen. Ik werk in het centrale team
en ondersteun ons netwerk van twintig business developers
die onderzoeksgroepen in een bepaald domein of sector
ondersteunen en die ook het eerste contactpunt zijn van
de bedrijven.

‘Entrepreneurial scientists’
Maatschappelijk woedt er een debat over de samen
werking tussen onderzoek en bedrijfsleven. De Britse
organisatiewetenschapper Alice Lam schreef in 2010
een paper, From ‘Ivory Tower Traditionalists’
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er vooral voor
“Zorg
dat je project
maatschappelijk
relevant is

NAAR 20% HERNIEUWBARE ENERGIE IN 2020

Universiteit Gent maakt werk van duurzame energie
Een belangrijke Europese doelstelling wil dat tegen 2020
tot 20 procent van de energiebehoefte hernieuwbaar is.
Om dat te halen, moeten we ook meer biomassa verbranden en vergisten. In het project Arbor onderzoekt de Universiteit Gent samen met twaalf partners uit zes landen
hoe we meer biomassa efficiënt en duurzaam kunnen
omzetten in energie. In het project Waterstofregio werkten Vlaanderen en Nederland samen aan duurzame

PHILIPPE SAEY: De enige manier waarop wij automatiserings-

processen kunnen onderzoeken op een industriële schaal, is
door nauw samen te werken met grote industriële bedrijven.
En daar dan voor een win-winsituatie te zorgen. Grote bedrijven zoals ArcelorMittal of Volvo Cars winnen bijvoorbeeld
doordat ons onderzoek voor snellere foutendiagnose zorgt.
Een netwerkfout waardoor een machine uitvalt, kan duizenden euro’s per minuut kosten. Omgekeerd kunnen onze
studenten – voor hun masterproeven – en onderzoekers
metingen doen in een veeleisende industriële omgeving.
Daar kunnen dingen waarvan wij in onze laboratoria alleen
maar kunnen dromen. Achteraf kunnen we de state-of-the-
artapparatuur die we ontwikkelen of testen ook voor onze
studenten gebruiken. Onze opleidingen verlaten hun ivoren
toren en worden daar beter van, veel meer up-to-date.
En ook de bedrijven en de samenleving worden er beter van.
Als wij demonstratoren of pilots ontwerpen, is het voor
ingenieurs heel overtuigend als ze zien dat die dingen prima
werken in de praktijk van grote engineeringbedrijven als
Volvo Cars of ArcelorMittal. Voor i-MOCCA hebben we
cursussen en lezingen georganiseerd waarop we ruim
zevenhonderd ingenieurs uit meer dan driehonderd Oosten West-Vlaamse bedrijven bereikten. Dat is nogal wat.

Win-winsituatie
JOHAN BIL: Er is nog meer: onderzoeksgroepen die

academisch goed scoren – met bijvoorbeeld veel A1-
publicaties en veel doctorandi – die scoren meestal ook

waterstofinfrastructuur, vroege markttoepassingen en
onderwijs over de energie van de toekomst. Ook in dat
project was de Gentse Universiteit partner. In
Oost-Vlaanderen lopen er nog verschillende andere
onderzoeksprojecten rond bio-energie en nutriëntenrecuperatie. Zij zijn gebundeld in de Biorefine Cluster Europe,
en de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen speelt er een
belangrijke rol in.

goed in samenwerken met de buitenwereld. Dat is bekend
in de wetenschappelijke literatuur. Een mooie lineaire
correlatie. Die samenwerking werkt niet verdrukkend,
maar versterkend. Een win-winsituatie zoals Philippe zegt,
ja. Daarom zetten wij hier zwaar in op een wetenschapspark, een industrieterrein voor hoogtechnologische
bedrijven die onderzoek doen. We kunnen elkaar beter
helpen door dicht bij elkaar te zitten: grote internationale
bedrijven en start-ups, en spin-offs van de universiteit. In
het zog van de multinationals zien we hier ook start-ups
sneller internationaliseren. Het is ook een maatschappelijke
keuze: we hebben in Vlaanderen industrie nodig die dingen
maakt. Vlaanderen en Europa zijn goed in complexe
dingen: combinaties van elektronica met hard- en software,
sturing, nieuwe materialen. TP Vision ontwikkelt hier de
allernieuwste tv-toestellen van Philips. Er worden hier
in Gent auto’s gemaakt: van een ingewikkeld product
gesproken. Of tandprothesen.

Fietsen op de trilplaat
Bij een van die projecten rond nieuwe materialen ben je
zelf ook nauw betrokken?
JOHAN BIL: Ja, een EFRO-project, van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling, om in ons wetenschapspark
een materiaaltestcentrum op te zetten om polymeergebaseerde producten te ontwikkelen, vanaf het design tot de
tests van prototypes. De aanleiding was onze samenwerking
met TP Vision, de vroegere tv-afdeling van Philips.
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interview met Luc Dupont, burgemeester
van de stad Ronse
TIO³ ALS BOEGBEELD VOOR
DE TEXTIELINDUSTRIE EN RONSE
Ronse heeft niet alleen een rijk textielverleden, tot op de dag
van vandaag blijft textiel onlosmakelijk verbonden met de
regio. Met Europese steun zorgden het OCMW en de stad
Ronse voor een heuse transformatie van het voormalige Oscar
Delghustziekenhuis tot het textielcentrum TIO³. Burgemeester
Luc Dupont vertelt het verhaal erachter.
“Het Oscar Delghustziekenhuis stond al een tijdje leeg”,
zegt Luc Dupont. “De stad had twee opties. Ofwel het
gebouw volledig laten afbreken, wat enorm veel zou kosten,
ofwel zoeken naar een nieuwe zinvolle invulling ervan.
Al vrij vlug kozen we voor de tweede optie.”
Een oud ziekenhuis een nieuwe bestemming geven is geen eenvoudige klus. “We wilden het ombouwen tot een gebouw met
een economische functie, zodat het ziekenhuis een versterking
zou zijn van het economisch weefsel. Niet alleen voor de stad
Ronse maar voor de hele regio Zuid-Oost-Vlaanderen.”

Innovatief textiel
“Voormalig gouverneur André Denys moedigde ons aan om
te kijken naar de eigen streek. Textiel is belangrijk voor Ronse,
in het bijzonder naar de toekomst toe, dus moest het gaan
over innovatief textiel. Zo was TIO³ geboren: een regionaal
centrum met de nadruk op textiel en innovatie, met ruimte
voor ondernemerschap, ontmoeting en opleiding (3 O’s)”
“Voor de renovatie gingen we actief op zoek naar subsidiemogelijkheden en zo kwamen we bij het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) terecht. Europa investeerde
ruim 2,5 miljoen euro in het project. Hoewel de stad zelf ook
meer dan 5 miljoen euro bijdroeg, was die Europese steun
onontbeerlijk. Zonder die steun waren we waarschijnlijk
niet in dit avontuur gestapt.”
TIO³ heeft drie belangrijke troeven. Ten eerste is het een
eventlocatie. Het is de ideale plek voor congressen, tentoonstellingen, seminaries enzovoort. Ten tweede is het ook een
business center. Bedrijven kunnen er kantoorruimte huren.
“Met het prachtige uitzicht op de Vlaamse Ardennen is dit
dan ook een inspirerende werkplek voor de creatieveling”,
zegt Dupont.
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Textiel en technologie
Als derde troef vind je er het Textiel Innovatie Centrum.
“Daar slaan we dus de brug tussen textiel en innovatie.” Dit
centrum laat je kennismaken met de nieuwste technologieën.
Je kunt er ook experimenteren in het Fab(ric)Lab, waar zich
verschillende professionele textielgerelateerde machines bevinden. Het TextielIncubatieCentrum (TIC) helpt startende textielbedrijven om bijvoorbeeld een prototype in de markt te
zetten. Groeiende bedrijven kunnen een beroep doen op het
TIC om bijvoorbeeld een nieuwe productielijn op te starten.
“Kortom, het is zeker de moeite waard om een bezoekje te
brengen aan TIO³.”
TIO³ kon zijn textielwerking uitbouwen dankzij het Crysalisproject. Dat is een project waarin de stad Ronse samenwerkte
met Franse en Engelse partners om kennis en traditie in textiel
te combineren met technologie. Dupont: “Het is belangrijk om
jonge, creatieve mensen samen te brengen met onderzoekers en
ondernemers die zich vooral richten op innovatie. Het was een
geslaagde samenwerking. We willen de textielwerking verder
uitbouwen en kijken hiervoor opnieuw naar Europese steun.
We hopen op termijn deze werking zelf verder te zetten.”

Daar werken we onder andere met een 3D-shaker aan triltests om de mechanische stabiliteit van grote platte tv’s te
testen. Unieke mechanische testapparatuur is dat. Die triltafels
staan nu ook ter beschikking voor puur academisch onderzoek
van de universiteit, voor start-ups, voor spin-offs. Ze worden
gebruikt voor een doctoraat dat de mechanische eigenschappen testte van koolstofvezelversterkte fietsframes,
zoals de fietsen van Johan Museeuw en Eddy Merckx. Daarvoor heeft de doctorandus kasseistroken opgemeten en die
gesimuleerd op die trilplaat met een fietser erop.
Met de steun van het EFRO konden we een oud gebouw
renoveren en iemand betalen om het testcentrum van de grond
te krijgen. Ook in de universiteit zelf maakt dit project veel los.
Het stimuleert studenten en onderzoekers om niet alleen proto
types te simuleren en te ontwerpen op papier, maar om die ook
in kleine reeksen te maken en te testen. Een unieke ervaring
die ze later heel nuttig kunnen gebruiken in de industrie.
PHILIPPE SAEY: Wij laten onze studenten soms met Lego

dingetjes bouwen die bewegen en communiceren. Embedded
systems, ja. Dat is ook gewoon heel plezierig om te doen.

Van industrie tot gezondheidszorg

IDEEEN UITWISSELEN OM INNOVATIE TE BEVORDEREN

KU Leuven scherpt
ondernemingszin aan
Op de KU Leuven Technologiecampus in Gent lopen
verschillende Interregprojecten met Europese steun.
Het Open Innovation Project stimuleert ondernemerschap bij studenten, en samenwerking tussen bedrijven
onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen in vijf
landen. Opzet is: ideeën uitwisselen om innovatie te
bevorderen. En uiteindelijk: werkgelegenheid creëren,
samenwerken aan projecten en partnerschappen, en de
ondernemingszin aanscherpen. KU Leuven Technologiecampus Gent werkt ook mee aan meCagrO2, een project
dat oplossingen zoekt voor gezondere en veiliger voeding
door de huidige processen in de agro-industrie bij te
sturen naar duurzaamheid en de ecologische voetafdruk
van de agro- en voedingsindustrie te verkleinen.
En in i-MOCCA is KU Leuven Technologiecampus Gent
leidend partner, een Interregproject rond industriële
automatisering (‘Interregional MObility and Competence
Centers in Automation’), in nauwe samenwerking
met industrie, professionele organisaties en universitaire
partners in Kortrijk, Rijsel en Kent. Van dit project was
Philippe Saey de projectleider.

Philippe, jij bent projectmanager van i-MOSYDE,
ook een project met Europese steun en met veel banden
met de industrie?
PHILIPPE SAEY: i-MOSYDE staat voor ‘intelligent MOdern

SYstem DEsign’. In hogeloonlanden is het belangrijk om de
traditionele industrieën te informatiseren. In Duitsland spreken
ze in dit verband van ‘Industrie 4.0’, die moet leiden tot slimme
fabrieken met adaptieve productie, efficiënt gebruik van
middelen – ‘groene’ automatisering dus – en geavanceerde
ergonomie. Een van de nieuwe ondersteunende techno
logieën is het ‘Internet of Things’, IoT. Ook dat ‘intelligent
modern system design’ in de automatisering is gebaseerd op
het ontwerp van embedded systemen en industriële datacommunicatie, en maakt gebruik van geavanceerde diagnose.
Dat is niet alleen belangrijk voor de industrie. In de gezondheidszorg had ik het al over ondersteunende technologie
voor mobiliteit met de autonome rolstoelen van onze Rijselse
projectpartners. Dezelfde basistechnologie gebruiken we om
gebouwen te automatiseren, industriële processen te besturen
of om groenere dieselmotoren te maken. Alleen is de gebruiks
ervaring van de verschillende eindgebruikers totaal verschillend en wordt die meestal niet uitgewisseld. Met i-MOSYDE

maken we ook daar een cluster van: we gaan de ervaringen
en de behaalde resultaten clusteren, verspreiden en valoriseren. En zo zorgen voor kruisbestuiving tussen de verschillende toepassingen van dezelfde technologie, en voor
nieuwe inzichten voor ‘intelligent modern systeemontwerp’.
Zelf vind ik het ook belangrijk dat dit clusterproject de economie van de regio gaat versterken.

Clusterconcept
JOHAN BIL: Dat clusterconcept is inderdaad heel belangrijk.
Ook wij geloven daar sterk in: clusters van grote en kleine
bedrijven, van onderzoeksgroepen en instellingen, van startups, die allemaal met elkaar samenwerken. De clusters
groeien organisch, maar je kunt dat ook een duwtje in de rug
geven. De komst van een groot bedrijf kan een laboratorium
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Saskia Buysens van Provinciaal Proefcentrum voor
de Groenteteelt over aquacultuur
De vraag naar vis en schelpdieren
stijgt, zowel regionaal als mondiaal.
Maar de aanvoer van gevangen vis
daalt door onder andere overbevissing
en vervuiling. Zie daar de uitdaging
van het project AquaVlan, dat de
opdracht kreeg om een economisch,
sociaal en ecologisch duurzame
aquacultuursector uit te bouwen in
de grensregio.
AquaVlan werd medegefinancierd
vanuit het Europese programma
Interreg IV A Vlaanderen-Nederland.
Voor dit project bundelden diverse
onderzoeksinstellingen hun krachten
om oplossingen te vinden voor de
belangrijkste problemen van de regionale ondernemers in de aquasector.
Het gaat om UGent, KU Leuven,
HZ University of Applied Sciences,
Wageningen University and Research
Center, KaHo Sint-Lieven (Odisee),
vzw voor onderzoek en advies in landen tuinbouw Inagro en het Provinciaal
Proefcentrum voor de Groenteteelt
Oost-Vlaanderen.

en het op de markt brengen van een
natriumarm visvoer door veevoeder
fabrikant Lambers-Seghers uit
Baasrode”, zegt Saskia Buysens.
Zij is coördinator van AquaVlan.
De betrokken onderwijsinstellingen
grepen het project bovendien aan om
hun lessenpakketten op elkaar af
te stemmen. Ook wisselden ze gast
docenten uit om ervoor te zorgen dat
de kennis die binnen het project werd
opgedaan meteen een zo breed mogelijk publiek bereikte. Door de positieve
ervaringen bleven de gastcolleges ook
na afloop van het project verder lopen.
Saskia Buysens: “Naast de opleidingen
in het dagonderwijs, bood KaHo
Sint Lieven in Sint-Niklaas ook al twee
jaar een intensieve cursus aquacultuur
in avondsessies aan. De bedoeling
daarvan is ondernemers met interesse
voor aquacultuur te informeren.

Zij werkten samen rond het optima
liseren van de kweek van mosselzaad
en diverse ‘nieuwe’ vissoorten in
recirculatiesystemen. De bevindingen
vonden rechtstreeks toepassing bij
de ondernemers uit de grensregio,
die actief zijn als producent of consultant in de aquacultuursector. “Mooie
voorbeelden van de valorisatie van
de onderzoeksresultaten zijn de bouw
van de omegabaarskwekerij van
Aqua4C op de glastuinbouwzone
Stokstorm in Deinze-Kruishoutem
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De talrijke opkomst tijdens die avondcursussen duidt erop dat dergelijke
innovatieve productiemethoden ondernemers sterk aanspreken.”
Wat zal de toekomst brengen?
SASKIA BUYSENS: “Dankzij de steun
van Interreg is er een beweging in gang
gezet in de Vlaamse aquacultuursector.
Onder andere het Vlaams Aqua
cultuurplatform en diverse nationale
en internationale nevenprojecten
vloeiden voort uit de samenwerkingen
die ontstonden door de Interreg-steun.
Typisch voor innovatieve technologieën, zoals aquacultuur in recirculatiesystemen, is dat ze voortdurend
evolueren. Ook in de toekomst blijven
de onderzoeksinstellingen uit de
grensregio samenwerken om de
nieuwe vragen die doorheen die
evolutie ontstaan, te kunnen
beantwoorden.”

“Onderzoeksgroepen
die academisch

goed scoren, scoren
meestal ook goed
in samenwerken met
de buitenwereld

voor onderzoek en ontwikkeling leefbaar maken en er bijvoorbeeld voor zorgen dat gebouwen gemakkelijker gefinancierd raken. Dankzij ArcelorMittal staat er bij ons in het
wetenschapspark een unieke technologiehal met echte
topapparatuur. Vanuit de universiteit hebben ook wij machines in diezelfde hal gezet. Dat stimuleert het contractonderzoek met grote bedrijven. Die hebben hier vlot toegang tot
hoogopgeleide medewerkers. Dat trekt dan weer nieuwe
bedrijven aan die aan onderzoek en ontwikkeling doen.
Dat dat allemaal bij elkaar in de buurt zit, is voor iedereen
enorm stimulerend. Die cluster van grote bedrijven, degelijke
infrastructuur en sterke competenties en mensen: het zijn
allemaal troeven die op hun beurt weer nieuwe bedrijven
aantrekken om zich hier te vestigen.

Hoe belangrijk is voor jullie de rol van Vlaanderen en
van de provincie?
PHILIPPE SAEY: De provincie Oost-Vlaanderen cofinanciert,

faciliteert en ondersteunt onze projecten. Het is belangrijk
dat we bij de provincie een direct aanspreekpunt hebben.
De cofinanciering betekent een belangrijke stimulans om
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door we op nieuwe ideeën komen. We hebben ook contacten met elkaars werkveld in de industrie. En onze studenten
krijgen een meer internationale kijk. Voor studenten is het
relatief eenvoudig om drie of zes maanden in het buitenland
te gaan studeren, maar om voor één dag naar een buitenlands labo op bezoek gaan, is er geen financiering. In het
kader van onze Europese projecten organiseren we workshops voor één dag. Daarnaast hadden we hier in het kader
van i-MOCCA de laatste twee zomervakanties Noord-Franse
elektronicastudenten op stage. Het zorgt allemaal voor interessante kruisbestuiving. Voor vakgebieden als elektronica
of automatisering blijft Europa heel sterk staan. Ook dankzij
die projecten spelen we daarin mee, en kunnen we continu
blijven innoveren.

de maatschappelijke relevantie en de meerwaarde van
onze projecten voor de regionale economie in de provincie
Oost-Vlaanderen in de verf te zetten.
JOHAN BIL: De klassieke financieringsmechanismen voor
academisch onderzoek financieren vooral personeel en wat
werking, maar nauwelijks investeringen. Er zijn in Vlaanderen
maar weinig kanalen die universiteiten toelaten om geavanceerde onderzoeksapparatuur aan te kopen of om hun werking en de gebouwen die daarvoor nodig zijn te financieren.
De middelen van de Vlaamse overheid zijn maar een fractie
van wat een universiteit nodig heeft voor huisvesting en
apparatuur. Daarvoor zijn EFRO-middelen cruciaal: voor de
omkadering van onze infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling, voor eenmalige investeringen en voor projecten
die beperkt blijven in de tijd.

Samenwerken met buurlanden
En hoe belangrijk is het om voor die projecten
internationaal samen te werken?
PHILIPPE SAEY: Ik vind het vooral verrijkend om ervaringen

en expertise uit te wisselen met partners die niet te ver weg
zitten, in Noord-Frankrijk of in Kent bijvoorbeeld. Op één dag
kun je daar heen en terug naartoe. We wisselen ook soms
docenten uit en organiseren interne conferenties rond work
in progress: informele contacten, heel losjes allemaal, waar-
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JOHAN BIL: Ja, we hebben de neiging om ons blind te
staren op de BRIC-landen en op de Verenigde Staten, en dat
is allemaal goed en wel. Maar vergeet vooral onze eigen
buurlanden niet. De regio’s rond Parijs en Londen zijn topregio’s voor ICT. In Duitsland heb je Aken, Frankfurt en Stuttgart. In Nederland Eindhoven en Delft. Dat is vanuit Gent
allemaal nog dezelfde dag te bereiken, de Europese top in
onderzoek en ontwikkeling. Gent moet de ambitie hebben
om daar volop bij te horen. We moeten Vlaanderen daarbij
laten aansluiten als hightechregio. Weinig regio’s zijn zo
goed met elkaar verbonden. Dat is een troef die we moeten
uitspelen.

4.0 moet
“Industrie
leiden tot slimme

fabrieken met adaptieve
productie, groene
automatisering en
geavanceerde ergonomie

Duurzaam en maatschappelijk relevant
Hebt u tips voor onderzoekers die willen reageren op
een projectoproep?
PHILIPPE SAEY: Ja, zorg er vooral voor dat je iets voorstelt

dat maatschappelijk relevant is. Voor onze ingenieursopleidingen betekent dat: iets dat nauw aansluit bij het werkveld.
En met relevante partners in de industrie zelf gaat het nog
gemakkelijker.
JOHAN BIL: Helemaal mee eens. Het moet gaan om duurzame
projecten en er moet een innovatieve visie achter zitten.
Als je financiering zoekt voor infrastructuur, is het belangrijk
samen te werken met ondernemingen en met andere onder-

zoeksprojecten, waardoor je weer meer activiteiten gaat
clusteren. En een andere tip is: begin er goed op tijd aan. Voor
ons materiaaltestcentrum waren we eigenlijk al op zoek naar
financiering. Dat project was al aan het groeien. De oproep
van EFRO kwam daar gewoon op het goede moment.

Betaalt die Europese projectensteun zichzelf terug?
JOHAN BIL: Zeker in termen van jobs betaalt die zichzelf
terug. We zijn die oefening nu aan het maken. Ik kan je nog
geen concrete cijfers geven. Wat we nu aan overheidssteun
krijgen, krijgen we na een paar jaar dubbeldik terug door
samen te werken met bedrijven die dankzij de infrastructuur
sneller innoveren en meer jobs creëren. En we trekken
natuurlijk ook voor de regio extra middelen aan. ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
TIO3: sterke focus op textiel in Ronse door verbouwing
van ‘de Campus’ tot ondernemers-, ontmoetingsen vormingscentrum voor textiel
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 7.806.944,84,
waarvan € 2.533.369,83 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 970.122 in dit project.
www.tio3.be
TRITEX: volop inzetten op intelligent textiel en technische
textieltoepassingen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen
Totaal budget: € 1.040.103,51, waarvan € 512.951,39 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 25.147,42 in dit project.
www.e-tritex.eu
AQUAVLAN: uitbouwen van aquacultuur tot economische
sector van betekenis
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 4.511.658, waarvan € 2.255.829 EFRO
Oost-Vlaanderen: het provinciaal proefcentrum voor de
groenteteelt is projectpartner en de provincie investeert
€ 354.268,74 in dit project.
www.wageningenur.nl
I-MOCCA: investeren in een grensoverschrijdend netwerk
van kenniscentra en onderwijsinstellingen met focus op
automatisering

Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A 2 Zeeën
Totaal budget: € 4.467.903, waarvan € 2.233.951 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 313.718 in dit project.
www.imocca.be
ARBOR: de ontwikkeling en het gebruik van biomassa in
Noordwest-Europa versnellen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordwest-Europa
Totaal budget: € 7.361.958,83, waarvan € 3.717.426,42 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 109.037,30 in dit project.
www.arbornwe.eu
COMBINE: nieuwe bioraffinage-technologieën demonstreren
en implementeren in Noordwest-Europa
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordwest-Europa
Totaal budget: € 4.497.965,75, waarvan € 2.248.982,88 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 50.006,52 in dit project.
www.pronatura.be/projecten/detail/combine
MECAGR02: verschillende universiteiten zetten
een gezamenlijk laboratorium voor de voedingssector op
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A 2 Zeeën
Totaal budget: € 3.980.280, waarvan € 1.990.140 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 187.455 in dit project.
www.mecagro2.com
INSPIRING OPEN INNOVATION TEAM: zie p. 87
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Grensoverschrijdend
natuurbeleid
Marleen Evenepoel is administrateur-generaal
van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat is
een agentschap van de Vlaamse Overheid dat
elke dag werkt aan het behoud, de bescherming
en de ontwikkeling van de Vlaamse natuur.

Op het eerste zicht hebben Natuurlijk Water en
Invasieve Exoten niet veel met elkaar te maken.
Dat is echter schijn. Beiden maken deel uit van
een onderliggende doelstelling.
“Beide projectthema’s gaan over prioritaire maatregelen om
de natuur te herstellen én behouden. Invasieve soorten
vormen een steeds groter wordend probleem omdat het
meestal weinig gespecialiseerde soorten zijn die overal goed
gedijen en de plaats van onze eigen soorten steeds meer
gaan innemen. Daarnaast zijn een goede waterkwaliteit en
gepaste waterkwantiteit cruciaal voor een goed en beter
milieu. Om de belangrijkste doelstelling van mijn beleid –
zorgen voor een goede natuurkwaliteit waarvan iedereen
kan genieten – te kunnen realiseren, moet ik de randvoorwaarden voor die natuur realiseren. En hiervoor moeten
knelpunten zoals invasieve soorten en de waterproblematiek
aangepakt worden. Dergelijke projecten zijn uitgevoerd
onder het Europese subsidieprogramma Interreg, en zijn
belangrijke stimulansen om deze aanpak samen met de
doelgroepen en rechtstreeks betrokken lokale administraties
uit te voeren.”

Op die manier heeft ze ook meegewerkt aan
diverse Europese projecten die hoofdzakelijk
draaiden rond twee thema’s: Natuurlijk Water
en Invasieve Exoten.
TEKST JAN GOEMINNE | FOTOGRAFIE ANDY VAN DEN EYNDE

Het belang van water
Een project als Natuurlijk Water draait rond meer dan
‘propere beken’. Bovendien schreeuwt de problematiek
vanuit haar eigen aard – water stroomt! – om samenwerking over landsgrenzen heen, en maakt ze deel uit
van een overkoepelend milieubeleid.
“De thematische prioriteiten van de Interreg-programma’s
passen binnen het Europese beleid. Inzake milieu betreft dit
onder meer de implementatie van de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn en Natura 2000, en van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijnen leggen voorwaarden op waaraan natuur- en watersystemen moeten voldoen, zowel wat
betreft kwaliteit als kwantiteit. En aangezien natuur noch
water stoppen aan grenzen, is een grensoverschrijdende
samenwerking en afstemming van normen zeker cruciaal.
Dit project omvat eigenlijk zowel water- als natuuraspecten.
Mijn agentschap was geen directe partner in dit project maar
heeft via de samenwerking met de betrokken actoren op
het terrein technisch-inhoudelijke ondersteuning gegeven bij
de uitvoering.”

⊲
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De komende jaren wordt, onder de noemer van Interreg
V, verder gewerkt rond dezelfde thema’s. Toch is er een
breuk met het verleden.

Niet alle verantwoordelijkheid belandt op de schouders
van deze projecten en de medewerkers. Ook de Europeaan wordt zo veel mogelijk in het verhaal betrokken.

“Onder het Thema: Bescherming van het milieu en bevor
dering van efficiënte omgang met hulpbronnen, onder
Interreg V Vlaanderen-Nederland, zijn projectonderwerpen
mogelijk rond herstel en behoud van biodiversiteit (bijvoorbeeld: Natura 2000, groene infrastructuur, ecosysteem
diensten), rond verhoging van de bodem-, water-, en
milieukwaliteit. Tegenover Interreg IV gaat in het nieuwe
programma meer aandacht naar thema’s met economische
impact en groei, en met een link naar het streven naar een
koolstofarme maatschappij. Het is dus van belang om bij
elk projectonderwerp de relatie met socio-economische
aspecten duidelijk aan bod te laten komen. Goed functio
nerende ecosystemen en herstel van de diensten die deze
ecosystemen leveren, zoals waterzuivering, wateropvang,
bodembescherming, verbetering van de luchtkwaliteit, etc.,
dragen bij tot een betere waterkwaliteit en -kwantiteit, en
van milieukwaliteit in het algemeen. Dat alles draagt op zijn
beurt bij tot koolstofvermindering. Bovendien heeft een
groene omgeving positieve effecten op sociaal vlak.
Een verbreding van de mogelijkheden voor recreatie en
ontspanning, heeft een positieve invloed op de algemene
gezondheid. Daarnaast zijn er veel elementen van de
ecosysteemdiensten die een rechtstreekse economische
waarde hebben, zoals voedsel- en watervoorziening, wateropvang en het voorkomen van overstromingen bij watersnood. Onrechtstreeks zorgen deze ecosysteemdiensten
ook voor meer jobcreatie en stimuleren ze horeca in de
omgeving van reservaten en parkgebieden. Dergelijke
verbanden duidelijker leggen en ze versterken zodat meerdere partijen vooruitgang boeken, en ruimere bekendheid
eraan geven blijven aandachtspunten in het Europees
beleid, en kunnen ondersteund worden via Interreg V.”

“Voor de verbetering van onze leefomgeving is iedereen verantwoordelijk. De administraties moeten ook op de inzet van
de maatschappij kunnen rekenen. Het is dus belangrijk om
de burger goed te informeren, en waar nodig te begeleiden
om bij zijn doen en laten negatieve effecten op het milieu te
vermijden. Maar we kunnen nog een stap verder gaan en de
burger betrekken en stimuleren om zelf acties uit te voeren
die de milieukwaliteit verbeteren. Via lokale informatie
sessies en door middel van handleidingen werden gemeenten bijvoorbeeld rechtstreeks geresponsabiliseerd over
het omgaan met watergebruik. In de gemeenten Beernem,
Maldegem, Damme, Hulst en Terneuzen heeft dit geleid tot
een beter inzicht in de mogelijkheden en beperkingen rond
het afkoppelen van hemelwater en het plaatsen van systemen voor individuele behandeling van afvalwater. Door
dergelijke acties zullen de bewoners in die gemeenten
bewuster omgaan met watergebruik.”

vormt
“Vlaanderen
jammer genoeg

een echte hotspot voor
invasieve exoten
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Invasieve Exoten
Naast Natuurlijk Water, steunt het beleid van
Marleen Evenepoel op een tweede belangrijke pijler.
Het bestrijden van invasieve exoten, zoals gebeurt
binnen het INVEXO-project.
“Het aantal uitheemse soorten, ook wel exoten genoemd, in
onze gebieden neemt toe. Deze soorten komen hier terecht
omdat de mens ze invoert voor hun sierwaarde of als kweekof teeltsoort. De soorten liften ook mee met andere ingevoerde
soorten of vrachten. We spreken van invasieve uitheemse
soorten of invasieve exoten als ze een negatieve impact op de
biodiversiteit, de economie of de volksgezondheid kunnen
hebben. Het Invexo-project ging op zoek naar mogelijkheden
om een aantal probleemsoorten in Vlaanderen en Zuid-Nederland samen en kostenefficiënt aan te pakken. Samenwerking
op het vlak van preventie, risicobeoordeling, melding, schademeting, bestrijding, monitoring, kennisopbouw en communicatie maakt het mogelijk om invasieve exoten doeltreffender en
kostenbesparend te voorkomen of te bestrijden.
24 projectpartners met elk hun expertise hebben zich
geëngageerd in dit project om rond een viertal sterk invasieve soorten samen te werken: Amerikaanse vogelkers,
stierkikker, grote waternavel en invasieve zomerganzen.
Het project werd mee gefinancierd door het Europees
programma INTERREG IV A Vlaanderen – Nederland.
⊲

gesprek met Stefaan Delbecke van de gemeente Maldegem
Een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de
Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn stelt een aantal
doelstellingen voorop die er voor moeten zorgen dat de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater er op vooruitgaat
tegen 2015. Water stopt echter niet aan de grens, vandaar dat
de verbetering van de kwaliteit ervan een gemeenschappelijke
uitdaging vormt voor Vlaanderen en Nederland. Vanuit deze
insteek startten de partners het Interregproject Natuurlijk
Water op.
Het initiatief ‘Natuurlijk Water’ maakte het mogelijk om een
aantal projecten uit te voeren die gericht waren op het herstel
van een aantal kreken en het verbeteren van de landelijke
waterkwaliteit. Daarbij werden onder meer ervaringen uitgewisseld rond het afkoppelen van hemelwater en het plaatsen
van systemen voor de individuele behandeling van afvalwater
(IBA’s). Een IBA is een minizuiveringsinstallatie voor de
behandeling van huishoudelijk afvalwater uit woningen of
bedrijven waar aansluiting op de riolering niet rendabel is,
bijvoorbeeld in landelijk gebied waar het vaak praktisch en
financieel niet mogelijk is om een woning aan te sluiten op
de rioolinfrastructuur.
Om een IBA goed te laten functioneren mag er geen afvoer
van hemel- of regenwater op zijn aangesloten. Dit regenwater
wordt daarom beter afgekoppeld en in nabijgelegen sloten
geloosd. Ook in gebieden met riolering kan afkoppelen bijdragen tot het beter functioneren van het rioolsysteem en de
waterzuiveringsinstallaties. Dit vermindert bovendien de kans
van ondergelopen straten bij hevige regenbuien.
De kennisuitwisseling kwam tot stand via concrete pilootprojecten binnen de gemeenten Maldegem, Beernem, Damme,
Hulst en Terneuzen. Stefaan Delbecke is hoofd van de dienst
infrastructuur bij de gemeente Maldegem. Hij was nauw
betrokken bij de uitvoering van het project. “In Maldegem
hebben we 36 IBA’s geplaatst en stelden we voor 94 woningen
een afkoppeldossier op waarmee de bewoners direct naar een
aannemer kunnen stappen voor de aansluiting op een gescheiden hoofdriool.”
“Voor beide projecten hadden we een draagvlak nodig bij
de bewoners. Vandaar dat we veel aandacht hebben besteed
aan communicatie en begeleiding. In het geval van de IBA’s

moesten we namelijk werken laten uitvoeren op de percelen
van private eigenaars. Voor de afkoppeling en aansluiting op
een gescheiden riolering ligt de verantwoordelijkheid in Maldegem bovendien bij de inwoners zelf. De bewoners hebben
we daarom actief benaderd, gesensibiliseerd en ondersteund
om zo tot een optimale afkoppeling te kunnen komen. Die
houdt rekening met de bestaande situaties en dit vanaf inventarisatie tot en met de uitvoering ervan. Het Interregproject
droeg zodoende bij aan de uitvoering van het Strategisch Plan
Afvalwater (SPAM) van de gemeente Maldegem. Met dit
actieplan wil Maldegem de doelstellingen bereiken die in
de Europese Kaderrichtlijn Water zijn opgenomen.”
Op basis van de projecten bij de betrokken gemeenten is een
handleiding gemaakt die de verschillende wijzen van aanpak
met elkaar vergelijkt. Ook gaat die in op de opgedane ervaringen en leeraspecten. De handleiding is bruikbaar voor vergelijkbare projecten binnen de Vlaams-Nederlandse grensstreek. Daarnaast zijn er evaluatierapporten voor interne en
externe communicatie opgesteld. Deze rapporten evalueren
de door de diverse organisaties gevoerde communicatie met
de betrokken burgers en hoe zij die hebben ervaren.
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Gelezen: in 2010 werd door Europa 12 miljard euro
gespendeerd aan bestrijding van invasieve exoten.
Hoe is dit cijfer geëvolueerd? Is het budget mee
geëvolueerd met het probleem?
“Dit cijfer is een inschatting van de bestrijdingskosten voor
invasieve exoten binnen Europa, berekend door het Institute
for European Environmental Policy op basis van de beschikbare gegevens van de lidstaten. Voor heel wat lidstaten werd
nog niet nauwkeurig becijferd wat de directe bestrijdingskosten zijn. Bovendien hebben veel lidstaten nog geen duidelijk
zicht op welke invasieve soorten op hun grondgebied aanwezig zijn. De werkelijke bestrijdingskost binnen Europa ligt
dus veel hoger en wordt vandaag op minstens 20 miljard
euro geschat. Bovendien veroorzaken invasieve exoten niet
enkel een kost door de bestrijding, ook hun impact op ecosysteemdiensten gaat met hoge kosten gepaard. Deze meer
indirecte kost is veel moeilijker te bepalen, wat maakt dat de
werkelijke kost voor de Europese maatschappij nog vele
malen hoger ligt. Gezien de blijvende toename van invasieve
soorten, zal deze kost verder toenemen. Het is dan ook
belangrijk om in eerste instantie te vermijden dat nieuwe
invasieve exoten in onze gebieden terecht komen en, indien
dit toch gebeurt, deze in een vroeg stadium te bestrijden
om de kosten zoveel mogelijk te drukken.”

Enkele specifieke soorten blijven hardnekkig, en die zijn
voor bijna iedereen ondertussen erg herkenbaar.
“De Amerikaanse vogelkers (smal blad, witte bloemen,
vruchten zijn zwarte bolletjes) is een voor velen gekende
boomsoort die werd ingevoerd omwille van de verwachte
positieve effecten op de bodemhuishouding. De soort kan
zich echter in bepaalde omstandigheden invasief gedragen
en er voor zorgen dat open natuur snel dichtgroeit. In bossen
bemoeilijkt de massale aanwezigheid van Amerikaanse
vogelkers de natuurlijke verjonging van andere boomsoorten
en het behoud van open plekken. Bovendien heeft de soort
een impact op de diversiteit van de kruidlaag.
Een andere soort die binnen het Invexo-project aan bod
kwam, is de Canadese gans, met zijn zwarte hals en kop met
opvallende witte vlek. Deze soort werd als siervogel onze
gebieden binnengebracht en heeft zich ondertussen massaal
voortgeplant en verspreid. Deze ganzen hebben een impact
op de inheemse biodiversiteit door hun massale begrazing
en de overbemesting als gevolg van hun uitwerpselen. Boven
dien treden ze in competitie voor voedsel en ruimte met
inheemse dieren. De Canadese gans heeft ook een directe
economische impact door vraat aan landbouwgewassen en
gedraagt zich vaak agressief ten opzichte van recreanten.
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Een derde voorbeeld van een blijver is de reuzenbalsemien. Deze plant tref je typisch aan langs waterlopen en in
nattere gebieden. De soort, die lila, lichtroze bloeit, werd als
sierplant binnengebracht vanuit de Himalaya en is nu door
de snelle zaadverspreiding en de explosieve, hoge groei in
zeer dichte bestanden in Vlaanderen terug te vinden. Deze
dichte bestanden maken dat de reuzenbalsemien een zeer
voorname concurrent is voor inheemse plantensoorten. In de
winter sterft deze eenjarige plant af, waardoor de oevers kaal
komen te liggen wat erosie en verslibbing van de waterlopen
veroorzaakt en hoge economische kosten met zich meebrengt.
Naast deze soorten zijn er nog verschillende andere
gevestigde en ondertussen sterk verspreide soorten. Denk
maar aan de Japanse duizendknoop of het Aziatisch lieveheersbeestje; die laatste is de oorzaak dat lieveheersbeestjes
in België en Nederland niet altijd meer zeven stippen hebben.”

Niet alle uitheemse soorten die gedijen in onze contreien
hebben een negatief effect op het leefmilieu.
“Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen
uitheemse soorten en uitheemse invasieve soorten. Als we
spreken over een invasieve soort, wil dit zeggen dat deze
soort een negatieve impact heeft op de biodiversiteit, de
economie of de volksgezondheid. De vuistregel stelt dat
slechts 1 op 100 uitheemse soorten invasief is. Vele uitheemse soorten zijn nuttig, denk maar aan bijvoorbeeld de
aardappel of de tomaat, of het gebruik van uitheemse insecten als biologische bestrijders. Sommige uitheemse soorten
worden zelfs ingezet om invasieve uitheemse soorten te
bestrijden, zoals de snuitkever die groot kroosvaren bestrijdt.
Er zijn dus zeker positieve voorbeelden van uitheemse soorten die hun nut hebben voor de mens en voor de natuur.
Maar de term invasieve uitheemse soort is dus voorbehouden
aan die soorten die een negatieve impact hebben.”

Het internationale en Vlaamse bestrijdingsplan is
gestoeld op drie grote lijnen.
“Eerst en vooral preventie om introducties van nieuwe invasieve exoten te voorkomen, ten tweede snel ingrijpen indien
er toch een nieuwe invasieve soort in het gebied komt en
ten derde de gevestigde soorten op basis van een weldoordachte strategie beheersen.
Op basis van preventie en snel ingrijpen wordt nu geprobeerd om zoveel mogelijk de vestiging van nieuwe invasieve
soorten te voorkomen. Via sensibilisatie en communicatie
enerzijds en handhaving van de regelgeving anderzijds
trachten we introducties van invasieve soorten zoveel mogelijk
te beperken. Indien invasieve soorten toch in onze gebieden

natuur noch
“Aangezien
water stopt aan grenzen

is een grensoverschrijdende
samenwerking zeker
cruciaal

terecht komen, proberen we in samenwerking met de partners
zo snel mogelijk in te grijpen om te voorkomen dat de populaties kunnen uitbreiden. Maar ook voor de gevestigde soorten
wordt er momenteel gewerkt aan strategieën om verdere
toename te beperken en, indien nodig, de bestaande populaties terug te dringen. Zo werden er binnen het Invexo-project
heel wat Canadese ganzen afgevangen waardoor de popu
laties aanzienlijk zijn gekrompen. Een pilootproject om de
meest geschikte vangmethoden uit te testen gebeurde o.a.
op de Kraenepoel in Aalter. We hopen dit de komende jaren
in samenwerking met de partners te kunnen verderzetten.”

Dankzij genomen maatregelen zijn bepaalde soorten
teruggedrongen of zelfs zo goed als verdwenen.
“Eén van de hoofdsporen binnen het exotenbeleid blijft preventie waarbij wordt vermeden dat nieuwe invasieve exoten
onze gebieden binnenkomen. Indien er toch een nieuwe
invasieve soort opduikt, trachten we zo snel mogelijk in te
grijpen om deze soort te verwijderen. Voor verschillende
soorten lopen actieplannen in Vlaanderen. Zo worden

momenteel onder meer de stierkikker, de Chinese muntjak,
uitheemse eekhoornsoorten en diverse waterplanten in
Vlaanderen aangepakt in samenwerking met de partners.
Een concreet voorbeeld van succesvolle bestrijding is
de muskusrat. Deze invasieve exoot die werd ingevoerd
omwille van de pels, is in Vlaanderen ondertussen zo goed
als uitgeroeid dankzij een gecoördineerde aanpak vanuit de
Vlaamse Milieumaatschappij en de inzet van rattenvangers.
Deze soort vormde een groot probleem langs de waterlopen
waar ze gaten in de dijken groef en ziektes kon verspreiden.
Maar ook meer recente invasieve soorten worden
tegengehouden. Zo wordt er in Vlaanderen onder meer de
rosse stekelstaart bestreden. Deze eendensoort vormt een
grote bedreiging voor de in Spanje inheemse witkopeend.
Om deze Europees belangrijke soort te beschermen,
worden rosse stekelstaarten op een gecoördineerde
manier in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België en
Frankrijk bestreden. De hoop is om dankzij deze interna
tionale samenwerking deze soort tegen 2016 volledig
uitgeroeid te hebben.”

⊲
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gesprek met Sofie Standaert, Coördinator RATO vzw
Het Interreg 2 Zeeënproject - Reducing
the Impacts of Non-Native Species in
Europe (RINSE) heeft als doel om
planten en dieren aan te pakken die
hier van nature niet thuis horen en
zelfs een bedreiging vormen voor de
biodiversiteit. Deze exoten houden zich
vanzelfsprekend niet aan administratieve
grenzen, waardoor een goede samenwerking over de grenzen heen nood
zakelijk is. De maatregelen zijn nodig,
omdat naast de effecten op de biodiversiteit ook de maatschappelijke kosten
steeds verder oplopen. Op dit moment
bedragen die in België en Nederland al
zowat 2,3 miljard euro per jaar.
U werkt voor Rattenbestrijding Oost-
Vlaanderen (RATO). Wat was de rol
van RATO binnen het project RINSE?
SOFIE STANDAERT: “Het RINSE-
project had drie doelstellingen:

grensoverschrijdende tools ontwik
kelen om de prioritering en bestrijding
van invasieve niet-inheemse soorten
(INS) te optimaliseren, het sensibi
liseren van het grote publiek rond
INS en nieuwe methoden en beste
praktijken voor het beheer van INS
ontwikkelen door middel van veldproeven en demonstratieprojecten.
De voornaamste acties waaraan
RATO deelnam vallen onder de derde
doelstelling. We voerden veldproeven
uit rond overzomerendeganzen. Daarnaast testten we een app uit die in het
kader van de acties rond sensibilisering
werd ontwikkeld. Deze app werd
ontwikkeld om registratie van exoten
in het veld te verwezenlijken.”
Wat is de grensoverschrijdende
meerwaarde van het partnerschap?
“RATO vzw en INBO (Instituut voor

Natuur en Bos) organiseerden in Gent
een workshop rond management
van invasieve zoogdieren en vogels.
Vertegenwoordigers van alle projectpartners uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren
aanwezig. We mogen het belang niet
onderschatten om stakeholders en
managers die werken rond INS samen
te brengen om ervaringen uit te wisselen. Dit kon tot stand komen dankzij
het RINSE-project. Er is ook een
praktijkdag georganiseerd met een
veldbezoek. We hebben vooral veel
kennis gedeeld met de Britse partner,
omdat ze daar andere bestrijdings
methoden gebruiken dan hier.
We konden dankzij RINSE deelnemen
aan een leerrijke praktijkdag rond
het bestrijden van muntjakherten
en de Amerikaanse nerts in Norwich.”
Welke realisaties heeft dit project opgeleverd in de praktijk?
“Een grote verwezenlijking binnen
het RINSE-project is het vernieuwde
natraject voor de gevangen ganzen.
In de zomer van 2014 kon een deel van
de Canadese ganzen in de voedselketen
gebracht worden. Dit traject kwam tot
stand in samenwerking met Timelab,
Atelier de stad en het Trefpunt. Verder
hebben we verschillende vangmiddelen
voor de nijlgans getest in het veld en
was er uitwisseling met de West-Vlaamse
collega’s over de kooien. Binnen RINSE
was het voornamelijk de bedoeling
om de opgebouwde kennis en ervaring
te delen met alle partners en om het
beheer van de zomerganzen niet los
te laten.”
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Want de mens moet het wel zelf doen. Bovendien is
bijvoorbeeld de invloed van de klimaatsverandering veel
minder groot dan die van de mens.

Uit het Europese en internationale beleid blijkt dat er
de laatste jaren meer inspanningen worden gedaan om
de verspreiding van invasieve exoten te bestrijden.

“Door klimaatverandering wijzigen de omgevingsfactoren
waardoor bepaalde uitheemse soorten zich eenvoudiger
kunnen vestigen in onze regio’s. Als deze soorten een invasief karakter hebben, vormt dit een probleem. Het is dan ook
van belang om met klimaatverandering rekening te houden
in het langetermijnbeleid aangezien dit de kans vergroot
dat meer zuidelijke soorten zich ook in onze regio zullen
kunnen vestigen. Uit verspreidingsmodellen is echter duidelijk gebleken dat de menselijke invloed de belangrijkste
impact heeft op de verspreiding van uitheemse soorten. De
invasieve exoten bereiken onze streken voornamelijk via de
ornamentele en huisdierhandel en via onopzettelijke introductie als bevuilers van schepen of contaminanten van goederen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zich voldoende
bewust is van de impact die invasieve exoten kunnen
hebben op de biodiversiteit, de economie en de volksgezondheid. Een eerste stap daarbij is ervoor zorgen dat uitheemse soorten niet in de buitenomgeving terecht komen,
uitzetten in de natuur is trouwens bij wet verboden. Toch blijken heel wat mensen, vaak vol goede bedoelingen, dit wel
te doen. We roepen dan ook iedereen op om voorzichtig met
uitheemse soorten om te springen en er op te letten dat
deze zich niet in de buitenomgeving kunnen verspreiden.
Daarnaast is het ook de taak van de overheid om de regelgeving te handhaven en eventueel bijkomende handels- en
bezitsbeperkingen op te leggen. Op basis van de Europese
verordening die binnenkort van kracht gaat, zal het voor heel
wat soorten verboden worden om deze nog te verhandelen
of in bezit te hebben.”

“Invasieve soorten zijn zowel op Europees als op mondiaal
niveau een toenemende bedreiging voor de inheemse of
lokale soortendiversiteit. Er worden dan ook heel wat initiatieven genomen voor uitwisseling van ervaring, wetenschappelijke kennis en mogelijke aanpak inzake preventie, ingrijpen om vestigingen van soorten te voorkomen of ten slotte
beheersen van de aanwezige invasieve soorten.
Op Europees niveau is onlangs een nieuw wetgevend
kader goedgekeurd om ervoor te zorgen dat waar nieuwe
exoten binnenkomen, gezamenlijk acties worden ondernomen
om verdere verspreiding te voorkomen. Ook wordt het mogelijk om goede praktijken te ontwikkelen voor de beheersing
van gevestigde exoten. Samengaand wordt ook de controle
op import versterkt, handhaving op het uitzetten van planten
of dieren verscherpt, en instrumenten ontwikkeld voor grensoverschrijdende risico-analyses en verwittigingssystemen bij
melding van aanwezigheid van nieuwe exoten.
Gezien invasieve exoten ook een hoge impact kunnen
hebben op economische belangen komt ook vanuit deze
beleidsdomeinen steeds meer ondersteuning. De aanpak
van exoten is ook als een prioritair thema opgenomen in
andere Europese financieringsprogramma’s zoals LIFE.”

De meeste soorten vinden het in onze streken wel fijn,
ongeacht de windstreek waaruit ze komen.
“Het gematigde klimaat van Vlaanderen lijkt geschikt voor
een brede waaier aan soorten afkomstig uit matige regio’s
in Noord-Amerika, het zuidoosten van Azië, Zuid-Amerika
en Australië. Daarnaast zijn veel invasieve soorten in
Vlaanderen afkomstig van binnen Europa. Ruwweg komt
ongeveer een vierde van de soorten uit Europa, een vierde
uit Noord-Amerika en een vierde uit Azië. Weekdieren komen
voornamelijk uit andere Europese landen, landplanten
voornamelijk uit Noord-Amerika en zoogdieren voornamelijk
uit Azië. Vlaanderen vormt jammer genoeg een echte hotspot voor invasieve exoten en heeft dus een belangrijke rol
te vervullen in de bescherming van niet enkel de eigen, maar
de totale Europese biodiversiteit.”
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Doel en middel
Bij bovenstaand discours hoort een belangrijke bedenking, die naast de projecten Natuurlijk Water en Invexo
zowat elk project van Marleen Evenepoel aangaat:
Het volk moet mee.
“Beide projecten zijn een stimulans en een voorbeeld om
ook op andere plaatsen met andere doelgroepen iets gelijkaardigs te gaan uitvoeren. Het is ook een vereiste van Europese financieringsprojecten om de investeringen op lange
termijn te laten renderen, en als demonstratieproject of
goede praktijkvoorbeeld op andere locaties toe te passen.
Om dit waar te maken is het belangrijk dat de lokale actoren
en doelgroepen goede informatie en begeleiding krijgen om
hen op die manier te stimuleren tot participatie. De missie
van het Agentschap voor Natuur en Bos is bijvoorbeeld:
‘Meer, beter, samen’.
‘Meer natuur’ betekent dat het niet alleen ons doel is om
de huidige natuur in stand te houden en te beschermen,
maar ook om nieuwe natuur- en parkgebieden te ontwikkelen.
‘Betere natuur’ betekent dat we onze natuur duurzaam
beheren om aan de noden van de huidige én toekomstige
generaties tegemoet te komen. Door onze bos- en heide
gebieden uit te breiden, gaan we bijvoorbeeld de klimaat
verandering tegen. Goed functionerende watersystemen
dragen dan weer bij tot een goede watervoorziening, en
groenelementen in de stad helpen de lucht te zuiveren.
We plaatsen ons ook midden in de maatschappij. Het agentschap geeft niet alleen subsidies aan particulieren of organisaties, maar zoekt ook actief naar allerlei vormen van samenwerking en moedigt iedereen aan om zich actief in te zetten
voor meer en betere natuur.”

verspreidings
“Uit
modellen is duidelijk

gebleken dat de
menselijke invloed
de belangrijkste impact
heeft op de verspreiding
van uitheemse soorten
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Tot slot werpen we een blik op enkele voorname uitdagingen, voor vandaag en voor de toekomst.
“Met onze missie in het achterhoofd, is dé uitdaging voor het
Agentschap voor Natuur en Bos de juiste balans te vinden
tussen People, Planet en Profit. ‘People’ staat voor zorg voor
mensen. Zo willen we natuurbeleving verhogen door natuur
domeinen beter toegankelijk te maken voor bezoekers en door
tegelijkertijd van een bezoek een belevenis te maken. Met een
project als ‘Natuur in je buurt’ willen we zorgen voor meer natuur
in de Vlaamse steden en gemeenten, en willen we deze dichter
bij de mensen brengen. Want groen in onze omgeving maakt
ons gezonder, zorgt voor een beter lokaal klimaat, bevordert
sociale contacten en lokt meer toeristen en investeerders.
‘Planet’ staat voor het creëren van een natuurlijke leefomgeving en het mee oplossen van milieuproblemen. We implementeren daarbij de Europese biodiversiteitsstrategie. Volgens die strategie moet het verlies aan biodiversiteit en de
achteruitgang van de ecosystemen tegen 2020 stopgezet

zijn. Met ons beleid willen we bijdragen aan het natuurbehoud
in Europa en op wereldschaal. Zoals eerder gezegd, stoppen
water en natuur niet aan landsgrenzen.
‘Profit’ tot slot, handelt over het scheppen van economische waarde door goederen te produceren en diensten aan
te bieden. Zo past openbare houtverkoop binnen de krijt
lijnen van goed bosbeheer en is het voor het agentschap
een belangrijke bron van inkomsten die op hun buurt weer
kunnen geïnvesteerd worden in de natuur.
Helaas voor de toekomst is natuur nog steeds niet prioritair bij beleidsmakers die dikwijls focussen op economische
aspecten. Maar volgens een berekening van het Vlaams
Instituut voor Technologisch Onderzoek is de return van
natuur voor de maatschappij wel degelijk uit te drukken in
geld. Het zou gaan om zo’n 440 tot 900 miljoen euro per
jaar. Dat is niet niks, maar toch lijken weinig mensen dat te
beseffen. Het blijft dan ook mijn persoonlijk doel om de
natuur prominenter op de agenda te plaatsen.” ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
NATUURLIJK WATER: realisatie van een grensover
schrijdende duurzame aanpak van de waterkwaliteit en
de waterkwantiteit in de grensregio Vlaanderen – Nederland
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 3.898.705, waarvan € 1.503.375 EFRO
Oost-Vlaanderen: is partner in het project en investeert
€ 361.187.

SOLABIO: de biodiversiteit in de grensregio Vlaanderen –
Nederland stimuleren door afstemming en leren van elkaar
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 8.690.708,90, waarvan € 4.345.354,45 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 82.425 in dit project
en de provinciale landbouwkamer is partner.
www.vlm.be/algemeen/Projecten

RINSE: invasieve exoten worden gezamenlijk aangepakt
in het grensoverschrijdende twee zeeën-gebied
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A 2 Zeeën
Totaal budget: € 2.555.357, waarvan € 1.277.678 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 85.892,75 in dit project
en RATO vzw is partner.
www.rinse-europe.eu

PROEFTUIN KADER RICHTLIJN WATER: in drie polders
in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland wordt een
integrale aanpak van de waterkwaliteit uitgetest
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 1.159.024,96, waarvan € 545.645,31 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 116.961,51 in dit project
en RATO vzw en PCG voeren mee uit.

INVASIEVE EXOTEN: inzetten op een meer efficiënte
bestrijding van een aantal invasieve exoten in Vlaanderen
en Zuid-Nederland (= Invexo)
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 2.929.244,63, waarvan € 1.262.632,39 EFRO
Oost-Vlaanderen: de provincie en RATO zijn projectpartner
en de provincie investeert € 335.496,11 in dit project.
www.invexo.eu

DELTANET: Delta’s in Europa werken samen rond ecologische
risico-preventie.
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV C
Totaal budget: € 1.116.711,23, waarvan € 883.539,27 EFRO
Oost-Vlaanderen: is projectleider en investeert € 52.939,72 in
dit project.
www.deltanet-project.eu
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Van geïntegreerde groenteteelt tot de yacon

Nieuwe opportuniteiten
creëren voor de
groenteteelt van
de toekomst
Bioloog Bruno Gobin was een tijdlang wetenschappelijk onderzoeker aan de KU Leuven. Daar
was hij eerst bezig met het leven van sociale
insecten en later specialiseerde hij zich in plagen
en nuttige insecten in de fruitteelt. Intussen is
Bruno Gobin sinds zes jaar directeur van de drie
praktijkcentra voor tuinbouw in Oost-Vlaanderen: het Interprovinciaal Proefcentrum voor de
Aardappelteelt (PCA) in Kruishoutem, het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) in Destelbergen
en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt eveneens in Kruishoutem (PCG). De centra
voor de aardappelteelt en de sierteelt werken
voor heel Vlaanderen en ook het actieterrein van
het provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt
overschrijdt de Oost-Vlaamse provinciegrenzen.

D

e praktijkcentra zijn private vzw’s aangestuurd
door telers, gesubsidieerd door de provincie en andere
overheden. Van de Vlaamse overheid kregen de centra
de opdracht om kennis te verspreiden naar de telers.
En dat doen ze met ambitie.
Bruno Gobin praat honderduit over de inspanningen
van de proefcentra bij het duurzaam maken van
de groenteteelt, de bescherming van gewassen door
geïntegreerde gewasbescherming en de praktijkgids
voor geïntegreerde groenteteelt. Al even gedreven is zijn
verhaal over het ontwikkelen en in de markt zetten van
nieuwe variëteiten en zelfs volledig nieuwe groenten.
En over de betrokkenheid van de telers tegen de achtergrond van een crisis in de sector…

TEKST ROBERT CRIVIT | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME

67

LANDBOUW & PLATTELAND

Welke kernactiviteiten ontwikkelen de proefcentra?
Wij verzamelen wetenschappelijke inzichten overal waar we
die kunnen vinden - bij universiteiten, onderzoeksinstituten,
in binnen- en buitenland. En we kijken ook naar de praktijken
van de telers op het veld. We werken nieuwe ideeën uit
samen met mensen op het terrein. Nieuwe inzichten die men
ontwikkelt bij onderzoek in het labo zijn meestal niet onmiddellijk toepasbaar in bedrijven. Via grote veldproeven
vertalen wij die nieuwe inzichten naar de praktijk. En daarna
verspreiden we die nieuwe kennis bij de telers via demonstraties, studiedagen of studiebezoeken. Dat zit ook sterk in
onze projecten in het kader van Doelstelling 2: groepen
telers bijeen brengen, samen met buitenlandse telers en
experten om rond bepaalde thema’s te discussiëren en
dingen aan elkaar te tonen, echt met de botten in het veld.

Jullie inspanningen zijn onder meer heel sterk gericht op
het verminderen van energiegebruik in de groenteteelt?
Vroeger focusten de proefcentra heel sterk op de verhoging
van de productiviteit, het opdrijven van de opbrengsten per
hectare, altijd maar meer telen op dezelfde oppervlakte.
Maar sinds de jaren ‘90 werken we stilaan meer in de richting van een duurzame teelt. We willen nog wel een voldoende aantal kilo’s oogsten, maar misschien kan dat met
minder bemesting of minder gewasbescherming en met wat
meer duurzame methodes. Een teler spuit of bemest niet
voor zijn plezier, hij doet dat om te produceren en hij wil dat
economisch zo verantwoord mogelijk doen, maar hij heeft
ook oog voor de maatschappelijke verwachtingen rond duurzaamheid. Onze praktijkcentra helpen telers hierbij. Een
belangrijk deel van ons onderzoek is gericht op het verlagen
van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Toen we het
gevoel kregen dat we in Vlaanderen gedaan hadden wat
mogelijk was, vroegen we ons af hoe men die kwesties aanpakt in Scandinavië, onder nog minder gunstige klimaatomstandigheden, of in andere landen van de Noordzeeregio.
Daarom stapten we in het project Green Growing, een
samenwerking in de Noordzeeregio waar we informatie en
kennis uitwisselen. Daar werken we samen met partners en
experten uit Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Engeland,
Nederland en Vlaanderen, en met experten van universiteiten
of bedrijven. We leren van technieken die men gebruikt in
de woningbouw of de autoassemblage, en uiteraard ook in
de tuinbouw. Op studiedagen delen de experten nieuwe
inzichten met telers. Niet alles wat we elders zien is voor
ons meteen bruikbaar. Zo verschilt de situatie in Noorwegen
grondig met de onze: dankzij hun waterkrachtcentrales
hebben de Noren groene stroom in overvloed, die kunnen

68

OOST-VLAANDEREN PROJECTEN 2007 - 2014

ze inzetten om in de donkere winter met veel gloeilampen
het tekort aan licht te compenseren. Andere problemen,
andere oplossingen, maar we kunnen wel leren van hun
aanpak.

Hoe sterk is de participatie van de telers? Het gaat hier
wellicht om mensen die hard werken en over heel
weinig tijd beschikken?
De respons op onze initiatieven is in elk geval zeer goed.
We demonstreren nieuwe technieken aan de telers, en die
zijn altijd sterk gericht op de praktijk. Dat geldt ook voor
onze uitstappen. Onlangs trokken we nog met een groep
telers naar Nederland om daar innovatieve systemen te
bekijken zoals de meerlagenteelt, en nieuwe energie- en
belichtingssystemen. In onze cursussen leren telers zelf het
serreklimaat beter sturen en zo energiebewust te telen. Voor
onze studiedagen doen we ook een beroep op buitenlandse
experts. Op de jongste studiedag verwelkomden we een
honderdtal deelnemers, onder wie heel wat telers, zowel
groente- als siertelers. Op basis van de buitenlandse inbreng
konden de deelnemers concluderen dat de Vlaamse sector
niet moet onder doen voor wat er in het buitenland gebeurt.
Tezelfdertijd voelen veel telers zich gestimuleerd om een
stapje verder zetten en de gepresenteerde technieken ook
effectief toe te passen.
Zoals de LED-verlichting, een nieuwe technologie die
we nog verder op punt moesten stellen. We hebben hier al
zaken gedemonstreerd waarvan we moeten toegeven dat
de investering zich niet snel terug zal verdienen. En dan
vragen de telers ons om die techniek zelf eerst verder op
punt te stellen en hen te informeren wanneer ze het best
kunnen investeren. In een aantal bedrijven hebben we
LED-verlichting boven de planten opgehangen om de groeiprocessen op te volgen. En naast de testen met verscheidene lampen op bedrijven, deden we proeven in het proefcentrum. Intussen kunnen we de die LED-verlichting echt wel
aanbevelen: telers kunnen er teeltprocessen mee sturen en
de teeltfases zijn perfect mogelijk onder die verlichting.
LED verbruikt heel wat minder dan de klassieke gloeilampen.
Maar dat vraagt natuurlijk wel dat telers investeren en sommigen doen dat ook snel. Om de drempel te verlagen
hebben we LED-lampen geïnstalleerd op zogenaamde
Deense karren. Elke sierteler kent die karren: hij heeft er in
zijn bedrijf staan, de planten worden erop verkocht. Telers
kunnen nu een dergelijke Deense kar met LED-verlichting
bij ons lenen. Ze kunnen dan hun planten onder LED-lampen
zetten en met eigen ogen zien hoe hun planten het daaronder
doen. Daarbij hebben we geen enkele wetenschappelijke

ambitie: wetenschappelijke proeven doen we in ons proefcentrum. Maar door een teler de kans te geven om zijn plantjes onder die verlichting te zetten, kan hij zelf zien of die
technologie iets voor hem is. En hij krijgt het gevoel dat hij
betrokken wordt bij het hele proces. Tegelijk met de invoering
van nieuwe technieken begeleiden we telers ook bij de
berekening van de kosten voor de nieuwe investeringen.
Energiegebruik is hier inderdaad een belangrijk thema.
Enkele jaren geleden investeerden we in een volledig nieuw
energiesysteem: de bodemenergieopslag. In de zomer slaan
we warmte op in de bodem, 100 meter diep, en in de winter
trekken we die er terug uit. In de zomer is het te warm in de
serres en moet je de ramen open zetten om de warmte kwijt
te geraken. Met een warmtewisselaar, een buizensysteem in
de grond waar we een substantie doorsturen, halen we
warmte uit de serre en steken we die in de grond. Die warmt
dan op met enkele graden, van 12 naar maximaal 15 graden.
In de winter halen we die warmte terug naar boven om de
serres energie-efficiënter te verwarmen. Het kost immers
heel wat minder energie om op te warmen van 15 naar
40 graden dan als je vertrekt van 12 of zelfs van 0 graden.
Die systemen zijn ook bekend in de woningbouw waar men
ze op een kleinere schaal toepast, in de serreteelt is er
natuurlijk meer capaciteit nodig.

Phytobio of bescherming van de gewassen
Samen met de universiteiten van Lille, Gent, Luik en
Reims, en praktijkcentra in West-Vlaanderen en
Noord-Frankrijk werkt het proefcentrum mee in
het grensoverschrijdend project Phytobio. Bij een duurzame landbouw hoort ook een aangepaste bescherming
van de gewassen. Welke nieuwe technieken worden er
ontwikkeld in het Phytobio-project?
Vroeger sprak men over pesticiden, maar vandaag hebben
we het eerder over gewasbeschermingsmiddelen. Gewas
bescherming is immers veel meer dan het oordeelkundig
inzetten van scheikundige pesticiden. We gebruiken nu ook
veel biologische processen, zoals predatoren, insecten die
andere insecten opeten. Het is bekend dat lieveheersbeestjes
bladluizen eten, we kunnen die beestjes dus actief inzetten
in de bescherming tegen bladluizen. Het gaat ook over
micro-organismen zoals schimmels die we inzetten tegen
andere schimmels of tegen bepaalde insecten, of heel kleine
parasitaire wormpjes tegen andere insecten. Andere insecten kunnen we dan weer bestrijden met bacteriën die op volledig natuurlijke wijze bepaalde gifstoffen produceren die

het terrein zijn er
“Op
eigenlijk geen grenzen

meer: Vlaamse telers
hebben percelen in
Frankrijk en in Wallonië,
en omgekeerd
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inwerken op weer andere insecten. In dit project hebben we
een aantal van die biopeptiden of lipopeptiden ontwikkeld
die we kunnen gebruiken als biologisch bestrijdingsmiddel
van bepaalde insecten. Lipopeptiden zijn door bacteriën
aangemaakte stoffen met een schimmelwerende werking.
Sommige lipopeptiden zijn vier duizend maal minder toxisch
dan bepaalde chemische gewasbeschermingsmiddelen.
Ook met dat project wilden we de kloof overbruggen
tussen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan
universiteiten en de toepassing op het terrein. Er is nog heel
wat praktijkontwikkeling nodig voor we zo ver zijn: proef
testen in het veld en evaluaties die uitwijzen of we met die
nieuwe inzichten al dan niet resultaten boeken. Veel processen die we in het labo ontwikkelen, blijken in het veld moeilijker toe te passen. Soms is het al heel moeilijk om met een
gewoon chemisch gewasbestrijdingsmiddel een bepaalde
plaag te raken. En in dit project zoeken we hoe we die
chemische bestrijdingsmiddelen kunnen vervangen door
meer biologische bestrijdingstechnieken.
De onderzoekers die aan de verschillende instituten
bezig zijn met die lipopeptiden gaan samen zitten met de
mensen die meer met het veldwerk bezig zijn. Samen bekijken we welke proeven we op het veld kunnen realiseren en
zo groeit de technische samenwerking. Tegelijkertijd communiceren we ook veel met de telers, er zijn demonstraties, wij
nodigen telers uit om deel te nemen aan proeven of de
proefresultaten te bekijken. Daarbij werken we ook samen
met Franse telers: wij nodigen hen hier uit en met Vlaamse
telers gaan we ook proeven bekijken in Frankrijk. Elke regio
heeft toch wat zijn eigen karakter, men pakt de dingen net
iets anders aan. Telers leren heel veel uit bezoeken aan
velden in Henegouwen of Noord-Frankrijk. Ze praten er met
andere telers en er groeit een concrete uitwisseling van
ideeën. Als mensen zien dat wat zij al jaren doen door
anderen al jaren op een andere manier wordt aangepakt,
en ook met succes, voelen zij zich aangesproken om het
beste van twee werelden samen te brengen.

Laten we niet vergeten dat deze regio een belangrijk
centrum is voor de groenteteelt: er is de veiling voor groenten, in Roeselare, waar al die telers hun waar op de markt
brengen, en er is ook de West-Vlaamse diepvriesindustrie
die behoort tot de wereldtop. De invloed van de veiling en
die industrie stopt niet bij de landsgrens, laat staan bij de
grens van de provincie. Oost-Vlaamse telers leveren ook aan
die industrie. Dus moet ook ons onderzoek, de promotie van
nieuwe technieken en de certificatie grensoverschrijdend
zijn. De Vlaamse certificaten voor voedselveiligheid, moeten
volgens de regels van de kunst, gelijk lopen met de Franse
certificaten en omgekeerd. Die regels waren vroeger overal
anders en kwamen los van elkaar tot stand, maar door de
internationalisering van de handel, de open grenzen en de
snelheid van het transport is dat niet meer houdbaar. Op het
terrein zijn er eigenlijk geen grenzen meer: Vlaamse telers
hebben percelen in Frankrijk en in Wallonië, en omgekeerd.
Als ze dan in hun eigen bedrijf geconfronteerd worden met
verschillen tussen de nationale wetgevingen wordt het soms
zeer moeilijk. Een bestrijdingsmiddel dat men in Vlaanderen
mag gebruiken, is niet noodzakelijk toegestaan in Frankrijk,
en omgekeerd. De Europese samenwerking moet de afstemming verbeteren. Maar dat blijft een groot probleem. We
kunnen wel heel veel moeite doen in het onderzoeksveld,
maar de erkenningen blijven een zaak van de individuele
staten en de dossiers moeten per land ingediend worden.
Dergelijke dossiers indienen kost altijd heel veel geld en
moeite, en die afweging speelt ook mee bij commerciële firma’s als het gaat over de ontwikkeling en de implementering
van nieuwe technieken.

Eigenlijk zouden we meer dingen moeten regelen op
het niveau van de Europese Unie?
Dat gebeurt nu al meer dan vroeger, maar voor elk nieuw
product waarrond we sterk samenwerken, is de toelating
nog altijd een nationale bevoegdheid. Nieuwe wetgeving
laat nu wederzijdse erkenning toe: wat in Frankrijk erkend is

stimuleren de teler tot een veel sterkere
“We
betrokkenheid bij zijn product en eigenlijk tot
een veel grotere deskundigheid.
In die professionalisering hebben we
een enorm traject afgelegd
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interview met Alexander Vercamer,
gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
VAN HET LAND NAAR
DE STAD… EN TERUG
Het Europese Interreg IV B-project Noordzee Regio
Sustainable Urban Fringes (SURF) werkt aan de relatie
tussen stad en platteland door het creëren van aantrekkelijke
plaatsen om te werken en te leven. Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander Vercamer: “De verstedelijkte
provincie met hoge ruimtelijke druk vormt het ideale kader
voor boeiende projecten.”
Binnen de themagroep ‘Ruimtelijke planning’ werden in de
loop van het project verschillende methodieken en instrumenten besproken. Deze werden opgenomen in een toolbox, een
koffer met handige voorbeelden voor een resultaatgericht
ruimtelijk beleid. De hoofdpartner Aberdeen werkt aan
ruimtelijke kwaliteit via het ‘Design Review Panel’. Methodes
en technieken gebruikt bij Nederlandse projectpartners om
de kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling te stimuleren zijn
‘Omgevingsvisie Overijssel’, ‘Atelier Overijssel’ en ‘Gids
Buitenkans Enschede’.

“Oost-Vlaanderen zet in op de verdere uitbouw van de Provinciale Kwaliteitskamer voor Oost-Vlaanderen (PKvOVL)”,
zegt Alexander Vercamer, “om de zoektocht naar ruimtelijke
kwaliteit in het buitengebied te kunnen vervolledigen.
Promotoren krijgen van een multidisciplinair team adviezen
voor de kwaliteitsvolle inrichting van de omgeving en aanpak
van de infrastructuurwerken.”

EEN KAMER MET
EN VOOR KWALITEIT
“De kwaliteitskamer is een methodiek”, legt Alexander
Vercamer uit, “een middel en geen doel op zich. De beoogde
kwaliteit is het resultaat van het traject met daarin
verschillende stapstenen. Hiermee wil het provinciebestuur
ondersteunend werken in de zoektocht naar een kwaliteitsvol,
duurzaam en multifunctioneel infrastructuurproject. Zowel
voor projecten op het platteland als voor projecten in het
buitengebied dichter bij de stad. De sterkte van de PKvOVL
schuilt in de multifunctionele expertise van de leden en in
de flexibele inzetbaarheid van de methodiek. Promotoren die
hun projecten aan de kwaliteitskamer voorstellen, gaan in
dialoog en krijgen reflectie en begeleiding in functie van de na
te streven ruimtelijke kwaliteit.”
“Om dit proces aanschouwelijk te maken is een praktijkboek
‘Stapstenen naar Ruimtelijke kwaliteit’ uitgebracht. Een grote
verscheidenheid aan aandachtspunten komen aan bod.
De historiek van de plek, de ambitie van de initiatiefnemers,
de onderliggende beleids- en bestemmingsplannen, de visie
van ontwerper, de referentiebeelden, de ruimtelijke impact
en architectonische aanpak, de betrokkenheid van diverse
partijen, doelgroepen en de toegankelijkheids- en duurzaamheidsaspecten vormen een greep uit de diverse lijst.”
“Voor een beleidsverantwoordelijke blijft het streven naar
de ruimtelijke kwaliteit belangrijk. De zorg voor het buiten
gebied verder af en dichter bij de rand van de stad is een
blijvende uitdaging. Land- en tuinbouw is een belangrijke
drager van de open ruimte op het platteland en verdient
bijzondere aandacht. Kwaliteitsvolle bouw- en inrichtings
werken dragen bij tot een beleefbaar platteland; een aantrekkelijke plek om te leven en te werken. De PKvOVL biedt een
handig instrument voor een resultaatgerichte trajectbegeleiding.
Het SURF-project bood hiertoe heel wat inspiratie.”

71

LANDBOUW

willen dat groente
“Wij
opnieuw iets bijzonder
wordt, we willen
opnieuw seizoens
gebonden groente
aanbieden, met
topkwaliteit in elk
seizoen

kan ook in Vlaanderen erkend worden. Maar het is nog altijd
niet eenvoudig want vooral de bewijsprocedure is lastig. Dat
belet niet dat Interreg geleid heeft tot een inhoudelijk zeer
sterke grensoverschrijdende samenwerking. En als nu naast
de nationale erkenningsprocedures ook nog de administratie
kon versoepelen, zouden we wellicht een aantal kleinere
actoren sterker bij de projecten kunnen betrekken.
Afhankelijk van de programma’s gebeurt de administratieve verantwoording nu bij administraties verspreid over
Wallonië, de provincies Antwerpen of Oost-Vlaanderen of
het hoofdsecretariaat in Denemarken. Het is normaal dat er
goed wordt toegezien op de besteding van gemeenschapsmiddelen en controle op de projecten is nodig, maar de
administratie om alles te bewijzen, weegt zwaar. Een praktijkcentrum als het onze heeft het daar al zeer moeilijk mee,
maar voor andere, kleinere proef- of onderzoekscentra, waar
we mensen vinden met een waardevolle expertise zijn de
administratieve verplichtingen zo zwaar dat ze erop afhaken.
En dat is toch wel een gemiste kans.
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Hoe zou dat administratieve toezicht vlotter kunnen
verlopen?
Men kan heel wat misverstanden vermijden door vooraf
goed te duiden welke kosten al dan niet kunnen deel uit
maken van een project, en hoe alles gerapporteerd moet
worden. Dat gebeurt ook bij andere onderzoeksprogramma’s
in Vlaanderen. Loonkosten van de laatste projectmaand die
pas effectief vijf dagen na het einde projectperiode werden
uitbetaald, aanvaardt men niet. Maar het werk is wel
gebeurd. Of er ontspint zich een hele schriftelijke discussie
over een miniem bedrag, zoals een factuurtje van 10 euro dat
na het afsluiten van de projectperiode betaald werd. Laat
men toch vooral de grote lijnen bewaken. Als de controle
zich toespitst op details, schiet ze toch haar doel voorbij? Het
gaat toch om het vermijden van misbruik? De praktijkcentra
deden al verscheidene suggesties aan de toezichthoudende
secretariaten met het oog op een administratieve vereenvoudiging. Het zit wat hoog. Op de duur gaat de controle ten
koste van de inhoudelijke output: we hebben bijna meer

mensen nodig om de administratie bij te houden dan we
echt mensen op het veld kunnen inzetten in dienst van de
telers en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

EMMA en geïntegreerde gewasbescherming
Ook bij het onderzoeksproject EMMA zien we een
samenwerking tussen onderzoekscentra in Frankrijk en
Vlaanderen. Eigenlijk is dat wat de tegenhanger van het
Phytobioproject.
EMMA is een Europees onderzoeksproject dat wordt gedragen door twee Vlaamse onderzoekscentra, het West-Vlaamse
Inagro en het Oost-Vlaamse PCG, en drie Noord-Franse
partners. EMMA gaat over alternatieve teeltmethoden om
het gebruik van gewasbescherming te verminderen. Het
gaat om het duurzamer maken van volledige groenteteelten
zoals uien, prei, sla, kolen of witloof en ook aardbeien, waarvan de teelt meer bij die van groenten aanleunt. We ontwikkelen technieken waardoor we het gebruik van synthetische
beschermingsmiddelen voor de gewassen kunnen vermin
deren. Met verbeterde productietechnieken, zoals vrucht
afwisseling, willen we bodemziekten weren of strijden tegen
bladluizen. En naast onderzoek organiseren we ook weer
uitwisselingen, proefveldbezoeken en demonstraties voor
telers zowel uit Noord-Frankrijk als uit Vlaanderen. Het provinciaal centrum, hier in Kruishoutem, coördineert het project.
We onderzoeken hoe we belangrijke ziektes het best
kunnen opvolgen, hoe vatbaar bepaalde variëteiten zijn voor
ziekten en plagen en hoe we geïntegreerde gewasbescherming kunnen toepassen. We kennen de zogenaamde conventionele gewasbescherming met het gebruik van chemische
middelen zoals vroeger en uit de bioteelt kennen we de
biologische gewasbescherming. Geïntegreerde gewas
bescherming probeert het beste van die twee werelden te
combineren en zelfs een stuk verder te gaan. Minder chemie
en meer biologie is één principe van geïntegreerde bestrijding.
Een ander principe is het gebruik van planten die ziektevrij of
ziekteresistent zijn. Want hoe meer plagen en ziekten we
kunnen vermijden, hoe minder we moeten behandelen. Via
de opendeurdagen communiceren we ook naar het brede
publiek: er zijn altijd meerdere variëteiten, van elk gewas,
en die verschillende soorten zijn ook heel lekker. Daarom
organiseerden we hier recent nog een proefmoment van
delicatessegroenten met verschillende, echt authentieke
smaken. Zo laten we het inzicht groeien dat er meer rassen
en variëteiten zijn. En we roepen meteen op om in de handel
ook naar die andere variëteiten te vragen. Telers blijven

immers telen wat ze op de markt kunnen zetten en heel vaak
zien we dat net die variëteiten niet zo resistent zijn. Door
hierrond wat breder te communiceren en tegelijkertijd resistente rassen te telen kunnen we hier vooruitgang boeken.
Ook door bepaalde gewassen te mengen kunnen we ze
meer beschermen. We kunnen bij voorbeeld bloemenranden
of hagen voorzien waarin we veel nuttige insecten vinden
die zich voeden met bladluizen en dus groente kunnen
beschermen. Om te vermijden dat er uit die bloemenrand
weer andere ziekten of plagen de gewassen gaan bedreigen,
moeten we zoeken naar goede mengvormen. Omdat de
biolandbouw daar al langer mee bezig is, brengen we die
onderzoekscentra samen met centra die meer met de conventionele methodes bezig zijn. Het provinciaal centrum voor
de groenteteelt is trouwens ook het praktijkcentrum voor
biologische teelten onder beschutting.

Worden die inzichten ook effectief algemeen toegepast
op het terrein?
Eind de jaren ’90 begonnen we bij een aantal teelten met
geïntegreerde bestrijding of Integrated Pest Management of
IPM. De nadruk ligt op biologische bestrijding maar we hanteren ook nog chemische bestrijdingsmiddelen, zij het zeer
selectief en zeer gericht, en zeker geen middelen die schadelijk zijn voor mens en milieu. We zoeken vooral resistente
variëteiten, cultuurtechnische ingrepen en eventueel biotechnologische vernieuwingen, waarbij we rekening houden met
ecologische en ethische implicaties. In de jaren 2000 hebben
we die benadering verder ontwikkeld. Het is onmogelijk om
die manier van werken van de ene op de andere dag door te
voeren, maar intussen is die aanpak wel gemeen goed.
Europa hanteert sinds 2014 de geïntegreerde aanpak
voor alle teelten als norm. In Vlaanderen staan we hier heel
ver, zeker in de fruit- en groenteelt, maar ook in de sierteelt
en de akkerbouw. We hebben nu al waarschuwingsmodellen
voor de aardappelteelt en voor bepaalde ziektes in de preiteelt. Wij zorgen voor een goede begeleiding en mede dankzij die projecten hebben de telers ook het gevoel dat wij hier
al heel ver staan. Dat geldt ook voor onze buurregio’s, maar
dat is niet het geval in alle Europese landen. Begin september organiseerden wij hier nog een internationaal congres
met experten uit de hele wereld die kwamen vertellen over
biologische bestrijders en daarbij bleek dat 75 of 80 procent
van alle biologische bestrijdingsmiddelen in Europa wordt
ingezet en dan nog vooral in Noordwest-Europa. In het
zuiden begint men dat ook doen, maar de cijfers leren
meteen dat niet alle landen even ver staan als wij, ook al is
Integrated Pest Management de Europese norm.
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Gesprek met Pieter-Jan Meire, projectcoördinator
ruimtelijke ordening glastuinbouw bij de provincie
Oost-Vlaanderen
GLASTUINBOUWCLUSTERS
ONTWIKKELEN IS PIONIERSWERK
De glastuinbouw is een belangrijke sector binnen de OostVlaamse land- en tuinbouw en zorgt voor veel toegevoegde
waarde en tewerkstelling per hectare. Door de vestigings
problematiek in het dichtbebouwde Vlaanderen zijn de
Vlaamse glastuinbouwbedrijven echter sterk verouderd en
hinkt de schaalgrootte ver achterop in vergelijking met omliggende regio’s. Het is namelijk enorm moeilijk om de nodige
vergunningen te krijgen voor nieuwe serres en uitbreidingen.
Om een voldoende grote kritische massa en de plaats op
de markt te behouden is er minstens 100 hectare (ver)nieuwbouw aan glas nodig. De laatste 10 jaar wordt slechts een
fractie van deze oppervlakte gerealiseerd door de vestigingsproblematiek en worden er in sommige gebieden jaarlijks
meer serres afgebroken dan opgebouwd.
Een van de oplossingen die de overheid aanreikt is de realisatie
van (duurzame) glastuinbouwclusters. De Provincie Oost-
Vlaanderen, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij
Oost-Vlaanderen (POM) en het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland,
Interwaas geloven in de toekomst van de glastuinbouw.
Zij realiseren met de financiële steun van het Europees Fonds

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Vlaamse overheid
en de provincie Oost-Vlaanderen in Melsele een duurzame
glastuinbouwcluster.
Wat is de meerwaarde van een duurzame glastuinbouwcluster?
PIETER-JAN MEIRE: “Het clusteren van serres zorgt voor een
efficiënter gebruik van ruimte, energie en water. Het biedt ook
bedrijfseconomische voordelen en op agrarische bedrijventerreinen kunnen de tuinders de nodige rechtszekerheid krijgen.”
“Binnen deze clusters gaat veel aandacht naar duurzame
bedrijfsvoering. Vanuit ruimtelijk oogpunt is clustering van
meerdere glastuinbouwbedrijven efficiënter. Grotere stukken
niet bebouwd agrarisch landschap kunnen behouden blijven.
Het biedt mogelijkheden voor een optimale landschaps
integratie en voor het concentreren en optimaliseren van
de ontsluiting en de verkeersstromen. Daarnaast krijgt de
individuele teler een grotere rechtszekerheid.”
“Ook op het vlak van milieu kan clustering en samenwerking
tussen bedrijven een meerwaarde bieden. Voorbeelden zijn
betere resultaten op het vlak van energie-efficiëntie, het benutten van CO2, opvang en opslag van hemelwater, zuivering
van restdrain en afvalwater, afvalbeheer en –verwerking.
Vanuit bedrijfseconomisch perspectief creëert clustering van
bedrijven schaalvoordelen en besparingen in de investeringskosten, omdat er gebruik gemaakt wordt van gemeenschappelijke voorzieningen. Bijvoorbeeld de aanleg van nutsleidingen
als water, aardgas, elektriciteit of een gemeenschappelijke
water- en warmtebuffer. Ook voor exploitatiekosten en
-opbrengsten biedt clustering voordelen in vergelijking met
alleenstaande bedrijven.”
Wat brengt de toekomst?
“Het gaat om een van de eerste projecten van deze aard in
Vlaanderen, maar het is van groot belang voor de sector.
Het is pionierswerk. Vooral de vorming van solide samen
werkingsverbanden tussen de bedrijven is een grote uitdaging.
De plannen liggen klaar voor een glastuinbouwcluster met
31 hectare glas en een landbouwaanverwante zone van
7 hectare. Het doel is om de kavels ter beschikking te stellen
aan zowel telers als landbouwaanverwante bedrijven, zodat
we het geheel in 2016 kunnen exploiteren.”
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Ik vermeld nog enkele concrete proeven die we hebben
uitgevoerd. We hebben getest op knolvoet, een ziekte in de
bloemkool, die we aanpakten met groenbemesters. En we
deden proeven met de bestrijding van trips. De trips is een
minuscuul beestje dat schade kan veroorzaken door ruwe
vlekken of puistjes te veroorzaken op witte kool of witte
vlekken op prei. Sommige kool- of preivariëteiten zijn daar
minder gevoelig voor en dus promoten we de teelt daarvan.
Al tast die trips bij de prei alleen de groene bladeren en die eten
we toch niet. Maar eenmaal aangetast is die prei wel onverkoopbaar, de consument wil immers alleen een gaaf product.
En dat zal zo blijven ondanks alle initiatieven om zogenaamde
kromme groente toch aan de man te brengen. Het uitzicht van
een product blijft een belangrijk criterium, zeker voor de grote
distributie, al kunnen lokale initiatieven hier anders scoren.

de grote teelten
“Met
moet je wel markt

gericht werken en
die logica volgen,
maar er is ook de korte
keten, en die wordt
dikwijls over het
hoofd gezien

Bij de consument is dat toch wat aan het verschuiven?
De voedingsgewoonten evolueren toch naar een lagere
consumptie van vlees en een hogere consumptie van
groente, en dan nog dikwijls bij voorkeur groente van lokale
producenten. In de komende jaren zal die verschuiving zich
wellicht doorzetten?
Toch wil de handel gave producten, niet alleen omdat de
consument dat vraagt, maar ook omwille van de exportvoorwaarden. Sommige landen zijn echt heel streng: het minste
probleem maakt het product onverkoopbaar. En vergeet niet
dat Vlaanderen een zeer belangrijke exportregio is voor
groente. Zo is onder meer onze prei een belangrijk exportproduct dat ook top is. Op onze internationale preidag, begin
oktober, kregen we hier nog 800 mensen over de vloer.
Mensen uit Spanje, Polen, Engeland, Frankrijk en natuurlijk
heel veel Vlaamse telers, die deelnamen aan preidemon
straties en informatie kregen over alle preiproeven.
Als gevolg van de Russische sancties staan de problemen
met perenexport nu wel in de mediabelangstelling, maar
eigenlijk zijn ook alle groenten exportproducten, zowel de
verse als de diepvriesgroente. En de prijzen staan onder
zware druk omdat de omliggende landen ook steeds meer
beginnen te telen en omdat ook de kwaliteit van hun producten verbetert. We zijn het niet gewoon om Vlaanderen te zien
als exportland van groente, fruit en sierplanten, maar al die
productie in Oost- en West-Vlaanderen is echt niet alleen
bestemd voor de binnenlandse markt, maar ook voor de export.

Het proefcentrum ontwikkelt ook een praktijkgids voor
geïntegreerde groenteteelt?
De praktijkgids handelt vooral over de bestrijding van gewasbeschadigers waarbij we die bestrijding bekijken als een deel

van de hele groenteteelt. In de gids bekijken we een breed
gamma van kwesties waar elke teler mee geconfronteerd
wordt: voor welke teelt gaan we kiezen? Is die resistent of
niet? Hoe wissel ik af in de teeltrotatie? Door te roteren kan
je bepaalde ziektes vermijden, maar hoe ga je dat waar
nemen? Kan je je aansluiten op een waarschuwingssysteem
dat kan aangeven wanneer en wat je moet gaan waarnemen?
Welke biologische, chemische of andere bestrijdingsmiddelen
heb je ter beschikking? En wanneer en hoe ga je oogsten?
We werken heel nauw samen met het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in Merelbeke dat
onderzoek verricht in functie van een duurzame landbouw
en met Inagro, het onderzoek- en praktijkcentrum voor de
land- en tuinbouw in Rumbeke, in West-Vlaanderen. Onze
drie Oost Vlaamse praktijkcentra zijn samen met ILVO,
Inagro, Hogent en de UGent stichtend lid van Agrolink Vlaanderen. Agrolink is de draaischijf tussen alle onderzoeks- en
praktijkcentra: Agrolink zorgt ervoor dat de resultaten van
het academisch onderzoek doorstromen naar het toegepast
wetenschappelijk onderzoek en van het praktijkonderzoek
naar de teler. Tezelfdertijd spelen wij vragen van telers door
over soms zeer abstract academisch onderzoek dat wel
nuttig kan zijn om een concrete oplossing te vinden voor een
heel concrete kwestie.
Onze buitenlandse collega’s, vooral in Nederland en
Noord-Frankrijk, benijden ons onze onderzoeksorganisatie.
Dat pleit meteen voor het intact houden ervan. Nederland
besliste op een bepaald moment om alle onderzoekscentra
te bundelen onder de vleugels van de landbouwuniversiteit
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in Wageningen. De fusie van alle Nederlandse praktijkcentra
met de universiteit Wageningen was wellicht een fantastische
besparing. En de landbouwuniversiteit van Wageningen staat
wereldwijd nog altijd op één. Maar de Nederlandse telers
missen nu de praktijkcomponent. Zij komen graag naar hier,
omdat wij heel sterk het verband leggen tussen het wetenschappelijk en praktijkonderzoek enerzijds en de dagelijkse
praktijk van de teler anderzijds. De werking van onze proefcentra wordt gestuurd door technische comités en op het
einde van het jaar, worden wij afgerekend op de vraag of de
telers tevreden zijn over ons werk. Niet op onze publicaties
in wetenschappelijke tijdschriften of de inbreng op congressen.
Dat is allemaal wel het geval voor universitaire onderzoekers

en terecht. Academici moeten dat doen en de UGent staat
op de vierde plaats in die ranking, niet eens zo ver achter
Wageningen. We zijn dus heel blij dat we met hen kunnen
samenwerken. Maar zij zijn academisch bezig terwijl wij
praktijkgericht zijn. Die twee werelden hebben elk hun
belangrijke en complementaire waarde. Het beleid zou dat
ook best respecteren: het komt erop aan om de uitwisseling
tussen de twee niveaus optimaal te houden.

Innovatieve groene grondstoffen
en de yacon
Het proefcentrum werkt ook aan het innovatief gebruik
van groene grondstoffen, landbouwgewassen zoals
hennep, vlas en andere, en aan de ontwikkeling van
nieuwe groenten zoals de yacon. Hoe pakken jullie
dat aan?
Een goed voorbeeld van een dergelijke groene grondstof is
wel de hennep, een vezelgewas dat in deze regio’s al eeuwen
lang wordt geteeld en vroeger veel meer toepassingen kende
dan nu. De hennepteelt heeft een negatieve bijklank als
gevolg van de marihuanaproblematiek, maar de hennepteelt
draait niet om die hallucinogene plant maar om de heel
sterke vezels, zoals vlas. Je kunt er zelfs touw van slaan of
afdekmateriaal van maken dat meteen ook onkruid weert.
Als je hennep perst, kan je er bouwmateriaal van produceren
of isolatieplaten. Van de hennepzaden kan je een gezonde
en lekkere olie persen. Je kunt papier maken uit tomaten of
preiafval. Of bepaalde deelstoffen van broccoli verwerken in
geneesmiddelen en vitaminepreparaten.
En dan is er nog de yacon, een voor Europa vrij nieuw
gewas dat van oudsher wordt geteeld in Zuid-Amerika. De
yacon is een knolgewas waarin we zeer interessante stoffen
vinden: in plaats van gewone suikers zoals in bieten of
koolhydraten zoals in aardappelen, vinden we in de yacon
insulines, dat zijn fructose houdende suikers. De insulines in
de yacon hebben niet dezelfde nadelen als gewone suikers
en ook diabetespatiënten hebben het voordeel dat ze zoet
smaken maar niet afgebroken en opgenomen worden door
ons lichaam. Hierdoor kunnen ook diabetespatiënten en
obese personen ze zonder gevaar consumeren. De textuur van
de yacon laat ook toe om hem te gebruiken in fruitsalades:
het is een lichtzoet knolgewas, het ziet er een beetje uit als
een zoete aardappel maar hij is meer verwant met de aardpeer. We hebben heel lang moeten wachten op de Europese
goedkeuring want als je een nieuw voedingsgewas in Europa
wil invoeren, moet je een novel food statuut aanvragen.
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Daarvoor zijn testen nodig die bewijzen dat er niemand van
zal doodvallen of dat er geen allergie zal ontstaan en meer
van dat soort zaken. Gelukkig slaat die regelgeving alleen
op voedingswaren die na 1997 op tafel zijn gekomen.
Alle voedsel dat al vóór 1997 gegeten werd in Europa is als
dusdanig erkend. We vonden bewijzen dat de yacon al
eerder werd geconsumeerd in Europa en we konden aan
de slag. Op heel wat plaatsen zijn telers nu bezig met het
uitplanten van de yacon, en later doen we dat misschien ook
met die groene grondstoffen.
Als we een dergelijke teelt opstarten, proberen we ook
mee te werken aan het creëren van een afzetmarkt. Het zou
immers al te gemakkelijk zijn om een nieuwe teelt te introduceren, die door een aantal telers te laten uitbouwen en dan
te zeggen “trek er verder uw plan mee”. Als je niet tezelfdertijd naar de mogelijke afzet kijkt, geraken de telers die producten aan de straatstenen niet kwijt.
In Kruishoutem zijn we al langer bezig met de economische kant van het onderzoeksverhaal. We hebben hier ook
een smaaklabo waar we de smaak kunnen testen en professionele smaakpanels die de yacon of verschillende groentevariëteiten evalueren op smaak, de verhouding tussen bitter
dan wel zoet, en de correlaties tussen smaak en bepaalde
leeftijdscategorieën. De ene variëteit valt meer in de smaak
bij mannelijke tachtigers, maar die vormen een eerder beperkte
groep op de markt, terwijl huismoeders van 35 jaar dan weer
andere smaken lekker vinden, en zij vertegenwoordigen een
grotere groep op de markt. Die onderzoeken in onze smaak
laboratoria koppelen wij aan de ontwikkeling van nieuwe
producten. En daarbij werken we ook samen met de voedings
industrie. We werken nu aan de ontwikkeling van de yacon
tot een product dat zijn plaats kan vinden in de markt.

vast te houden, en ook om het buitengebied in orde te
houden. Milieudoelstellingen zijn alleen haalbaar als de
ondernemingen ook economisch duurzaam zijn. Veel van
de projecten hier worden iets meer geschreven vanuit
een ecologische invalshoek, omwille van de maatschappelijke relevantie, maar wij staan echt wel met onze twee
voeten op de grond: die projecten moeten ook in een economisch perspectief kaderen en dat perspectief is op dit
moment zeer hard. Het gaat immers heel slecht in de landen tuinbouw. Ik weet het, de boer klaagt altijd, zegt men.
Maar we zijn op het punt aanbeland dat de boer zelfs
gestopt is met klagen.
De problemen zijn gedeeltelijk het gevolg van het blokkeren van de export naar Rusland. In sommige teelten zoals
de we fruit- en groenteteelt speelt dat rechtstreeks, maar
ook in alle andere teelten voelen we indirect de gevolgen.
De export van de landen in Oost-Europa was traditioneel
gericht op Rusland, maar ook zij worden met de blokkering
geconfronteerd. En belanden meer van hun producten hier
op de markt, ook in de sierteelt of de aardappelteelt, ook al
is die handel niet echt geblokkeerd. Het probleem is dat de
vrachtwagens aan de grens vastlopen omdat er niets meer
door kan. En dan gaan die producten ook kapot. Dat is een
zeer groot probleem. Bovendien was 2014 een uitzonderlijk
goed boerenjaar. Een zachte winter, voldoende regen in het
voorjaar en een droge oogstperiode. Het seizoen was vroeg,
het voorjaar was prima en op een paar hagelstormen na
bleven we gespaard van calamiteiten. De oogsten zijn overal
zeer goed. Maar een goede productie betekent een goede
aanvoer op de markt, maar dat zorgt voor een overaanbod
en dan vallen de prijzen, natuurlijk.

Welke zijn voor jullie de belangrijkste evoluties op
Europees niveau?

LEADER-project en delicatessegroente

Europa zet graag in op de KMO’s. Men heeft het daar wat
gezien met de onderzoeksprogramma’s van de grote multinationals waar de grote universiteiten mee samenwerken.
De drie Oost-Vlaamse proefcentra werken samen met meer
dan 2250 telers die allemaal vrijwillig een bijdrage betalen.
Dat zijn dus betalende leden en allemaal KMO’s. Wij werken
voor die KMO’s. Wij proberen hen zo goed mogelijk te
helpen om hun teelt duurzaam te maken, zowel economisch,
ecologisch als sociaal. Die drie aspecten gaan samen.
Duurzaamheid heeft niet alleen een ecologisch maar ook
een sociaal aspect: heel wat teeltbedrijven werken samen
met sociale werkplaatsen die gehandicapten tewerkstellen.
Voor vele dorpen vormen zij een kans om bepaalde functies

Een gedeeltelijk antwoord ligt in het telen van bijzondere
groente en bijzondere variëteiten. Daarrond draait een van
onze LEADER-projecten. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling en een
methode van samenwerken van onderuit, specifiek voor
actoren op het platteland. LEADER staat voor Liaison Entre
Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het biedt
kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het
platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van ter
plaatse. In het kader van een dergelijk project zijn we gestart
met de teelt van delicatessegroente voor restaurants. Met de
grote teelten moet je wel marktgericht werken en die logica
volgen, maar er is ook de korte keten, en die wordt dikwijls
over het hoofd gezien. De sterrenrestaurants hier in de buurt
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kijken altijd uit naar speciallekes. Niet toevallig was Peter
Goossens van Hof van Cleve samen met een groot aantal
andere chefs aanwezig bij de voorstelling van het LEADER-
project. We moeten wat meer variatie brengen in ons
aanbod naar de consument en de handel. Dat zou de
groenten opnieuw boeiend maken. Groenten zijn nu een
soort assortiment waarvan de consument vindt dat hij ze
nodig heeft, een deel van het dagelijks voedsel dat men
“gewoon” koopt. Wij willen dat groente opnieuw iets bijzonder wordt, we willen opnieuw seizoensgebonden groente
aanbieden, met topkwaliteit in elk seizoen. In plaats van
rechtstreeks naar de consument te stappen, kwamen we
op het idee om eerst die restaurants te benaderen via korte
ketens. Als die restaurants daar echt goed mee weg zijn, zal
de consument die trend oppikken. We kregen intussen heel
wat enthousiaste reacties, ook op de manier waarop we heel
wat koks hierbij konden betrekken.

Welke ambities hebben jullie nog met het team van het
provinciaal proefcentrum voor de groenteteelt?
Het is onze missie en tegelijkertijd onze passie om op excellente wijze alle stakeholders in de groente-, aardappel- en sierteelt te dienen. Wij zijn pas tevreden als er veel mensen deelnemen aan de activiteiten die we organiseren en als ze hier
inspiratie vinden, als telers ons bellen met hun vragen. Daarom
bestaan onze proefcentra. En waar wij nog naartoe willen? We
hebben hier een aantal nieuwe zaken opgestart, zoals de teelt
van de yacon, of de teelt van kruiden en medicinale planten,
en ook de visteelt in combinatie met de teelt van tomaten –
we kweken vis in de serres, samen met tomaten, en we
gebruiken het afvalwater van de vis om de tomaten te bemesten. Allemaal nieuwe dingen. Het zou heel mooi zijn, mochten

we over 10 tot 15 jaar kunnen terugblikken en zien dat er daarrond een heel nieuwe industrie ontstaan is. Dat we zien dat
er een nieuwe teelt is gegroeid waarvoor er een afzetgebied
gecreëerd is, dat er een aantal serres overgeschakeld zijn
naar de kruidenteelt, dat er meer medicinale planten zijn. We
moeten nieuwe commerciële opportuniteiten aangrijpen. Op
dit moment is het heel moeilijk en de prijszetting, vooral in de
glastuinbouw maar ook in de openluchtteelt, maakt het moeilijk om te investeren. En dat geeft dan weer problemen voor
de opvolging in het bedrijf, want het is aantrekkelijker om
ergens anders te gaan werken dan om al je kapitaal te inves
teren in een serre en te hopen dat die investering na 20 of 30
jaar hebt terugverdiend. En daar draait het om, dat we een
nieuwe dynamiek kunnen tot stand brengen. We wonen hier in
de topregio voor de tuinbouw: in Noord-Frankrijk, Nederland
en Vlaanderen hebben we expertise, ondersteund door die
interregio-contacten en de hoogste productie per eenheid
grond. We zijn wel verplicht om te streven naar een hoge
productiviteit aangezien we zo weinig grond hebben, maar
we hebben er ook op ingezet en we hebben dat kunnen
valoriseren door nieuwe zaken aan te pakken.
Heel lang geleden zijn de kippenboeren hier in Kruishoutem overgeschakeld op groenteteelt en daarom is ook
het PCG opgericht. Ze deden dat omdat het slecht ging in de
sector van de kippen en de eieren. Men is omgeschakeld
naar groenteteelt en daar heeft men een aantal jaren goed
mee kunnen boeren. En nu gaat het slecht in de groenteteelt. Dat moeten we aanpakken, ons onderzoekscentrum
samen met de onderzoekscentra in de omliggende gebieden, nieuwe opportuniteiten creëren. Mijn droom is dat we
met het proefcentrum binnen 10 of 15 jaar kunnen zien dat
het gelukt is. Die ambitie moeten we hebben. ■

werking van onze proefcentra wordt gestuurd
“De
door technische comités en op het einde van het jaar,

worden wij afgerekend op de vraag of de telers
tevreden zijn over ons werk. Niet op onze publicaties
in wetenschappelijke tijdschriften of de inbreng
op congressen
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OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
PHYTOBIO: grensoverschrijdende biologische bestrijding
van ziekten bij graangewassen en groenten in
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A France-Wallonie-Vlaanderen
Totaal budget: € 1.928.216,21, waarvan € 947.788,65 EFRO
Oost-Vlaanderen: PCG is partner in het project.
http://phytobio.univ-lille1.fr
EMMA: promotie van een geïntegreerde duurzame
groenten- en aardbeienteelt
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A 2 Zeeën
Totaal budget: € 773.821,88, waarvan € 399.324,38 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 60.990 in dit project
en PCG is projectleider.
www.pcgroenteteelt.be
SURF: het op een duurzame manier optimaliseren van
het gebied tussen stad en platteland
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordzee Regio
Totaal budget: € 4.376.396, waarvan € 2.188.198 EFRO
Oost-Vlaanderen: de provincie is projectpartner en investeert
€ 77.176 in dit project.
www.sustainablefringes.eu
DUURZAME GLASTUINBOUWCLUSTERS IN
OOST-VLAANDEREN: realisatie van duurzame glastuinbouwcluster in Melsele
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 276.298, waarvan € 110.519 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 13.815 in dit project.
GREEN GROWING: naar een reductie van de ecologische
voetafdruk van de glastuinbouw, een aanpassing van
teelttechnieken in functie van een competitieve sector en een
integratie van ICT en kennis in een coherente Noordzee regio
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordzee Regio
Totaal budget: € 4.063.954, waarvan € 1.848.040 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 110.300 in dit project en PCS
en PCG zijn projectuitvoerders
www.greengrowing.eu
GROENE GRONDSTOFFEN: zoeken naar innovatieve
toepassingen van landbouwgewassen
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A Vlaanderen – Nederland
Totaal budget: € 1.020.482,55, waarvan € 490.000 EFRO

Oost-Vlaanderen: investeert € 50.000 in dit project
en PCG is projectpartner
STIMULEREN VAN DUURZAME TEELT VAN
INDUSTRIEGROENTEN: begeleiding van telers van
industriegroenten in de Vlaamse Ardennen bij gebruik
duurzame teeltmethoden
Gerealiseerd dankzij: LEADER Vlaamse Ardennen
Totaal budget: € 103.941,62, waarvan € 20.268,62 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 24.859,37 in het project en
PCG voert mee uit.
ENERGIEK GEBRUIK VAN RESTHOUT UIT LANDSCHAPSBEHEER: resthout uit landschap, in samenwerking
met lokale plattelandsbewoners, energetisch benutten
Gerealiseerd dankzij: LEADER Meetjesland, Leie en Schelde
Totaal budget: € 69.057,42, waarvan € 13.620,75 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 16.705,79 in het project
www.sval.be
NAZARETH VAN ‘BOER EN BUITEN’ GELEERD:
realisatie van een interactief land-, tuinbouw- en plattelandsleerpad langsheen lokale relevante bedrijven, imkers,
specifieke landschappen en ecologische leertuinen
Gerealiseerd dankzij: LEADER Meetjesland, Leie en Schelde
Totaal budget: € 68.329,02, waarvan € 13.324,16 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 16.342,02 in het project
www.rlva.be
KWALITEITSVOLLE LANDBOUW- EN
PLATTELANDSEDUCATIE EN COMMUNICATIE
IN OOST-VLAANDEREN: werken aan een goed didactisch
onderbouwd aanbod van landbouw- en plattelandseducatie
Gerealiseerd dankzij: PDPO
Totaal budget: € 252.510, waarvan € 49.239,45 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 54.500,07 in het project
www.beleefdeboerderij.be
SAMEN WERKEN AAN VLAANDEREN MOOISTE
LANDSCHAP: inzetten op een goed beheer van het
landschap van de Vlaamse Ardennen
Gerealiseerd dankzij: LEADER Vlaamse Ardennen/PDPO
Totaal budget: € 271.274,44, waarvan € 48.973,66 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 60.065,99 in het project
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Inzetten op starters en jongeren

Ondernemen
voor de
toekomst
Ann Vancoillie is zaakvoerster van Creaplan en
Aluvision. De in Nazareth en Deinze gevestigde
bedrijven zijn marktleider in de wereld van
standenbouw, showrooms en displays.
Creaplan bestaat sinds 1994 en is vooral gericht
op Belgische klanten, waarvoor het bedrijf
projecten uitvoert in het buitenland.
Zowat 45 medewerkers reizen de wereld rond
en verzorgen de beursdeelname van hun klanten
op alle mogelijke internationale events. Aluvision
heeft hoofdzakelijk internationale klanten
en is gespecialiseerd in gemoduleerde oplossingen
om standen sneller, efficiënter en ecologischer
te bouwen. Aluvision telt 44 werknemers
en is eveneens op alle continenten actief. “Onze
bedrijven hier zijn heel flexibel van aard, hebben
een mooi pakket aan talenkennis en we hebben
veel creativiteit in huis,” stelt een enthousiaste
Ann Vancoillie. “Met deze talenten zinvol en
verantwoord ondernemen, dat moeten we
met Vlaanderen stimuleren!”.
TEKST ROBERT CRIVIT | FOTOGRAFIE KRIS VANDAMME

E

n dat enthousiasme krijgt in Vlaanderen ook erkenning:
in 2012 kreeg Ann Vancoillie uit de handen van – toen nog –
prinses Mathilde de WOMED Award. Dat staat voor Women
in Enterprise and Development of gewoon “vrouwelijke
ondernemer van het jaar”. De prijs wordt elk jaar uitgereikt
door Markant, het netwerk voor actieve en ondernemende
vrouwen, in samenwerking met UNIZO.
We praten met een gedreven bedrijfsleidster over de
inspanningen van UNIZO om startende ondernemers voor te
bereiden en te ondersteunen. En over de inspanningen om
bij jongeren ondernemerschap te stimuleren en hen aan te
sporen om bewust te kiezen voor een technische of beroeps
opleiding als opstap naar een zelfstandige onderneming.

Kennisplatform voor starters
Om de slaagkansen van startende ondernemers te
verhogen werkte UNIZO met een “Kennisplatform
voor starters”. Hoe ging dat in zijn werk?
Het kennisplatform is een van de projecten waarrond UNIZO
gewerkt heeft in het kader van EFRO, het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling. Naast een Europese subsidie
kwam er ook steun van de Vlaamse overheid en van de
provincie Oost-Vlaanderen. Voornaamste doelstelling van
het ‘kennisplatform starters’ was de ontwikkeling van een
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aantal tools of instrumenten voor de begeleiding en de
ondersteuning van mensen die willen starten met een eigen
zaak. In dat kader hebben we de startsimulator ontwikkeld.
De startsimulator staat sinds eind 2009 online en iedereen
kan hem gratis gebruiken. Met de simulator willen we mensen
die met het idee spelen om een eigen zaak te starten, helpen
bij het uitwerken van het ondernemings- en financieel plan.
De startsimulator opent voor elke geïnteresseerde een
online stappenplan.

Hoe was de respons?
We mogen de simulator echt wel een groot succes noemen:
van het online gaan, in 2009, tot het einde van de project
periode, eind oktober 2012, hebben 23.496 gebruikers zich
aangemeld op de tool. Dat is heel wat meer dan de 1.000
gebruikers die we voor ogen hadden. Van de gebruikers van
de tool was 78,39 procent nog niet gestart en 7,35 procent was
al zelfstandige, in bijberoep of in hoofdberoep. Over de andere
gebruikers hebben we geen informatie. Maar aan de hand van
de registratie van de gebruikers kunnen we alles zorgvuldig
bijhouden in functie van de opvolging en de rapportering.
In augustus 2011 hebben we ook een light versie van de
simulator toegevoegd, met een nieuwe route. Daarvoor
steunden we op de noden en de wensen zoals die naar
voren kwamen bij een enquête in januari 2011.

UNIZO investeert veel in de ondersteuning van de starters.
Zeker, UNIZO beschouwt de startersbegeleiding als een van
zijn kernopdrachten en we zijn hierin ook de marktleider. We
proberen de instrumenten die we aanbieden voortdurend te
vernieuwen en te verbeteren. Dat hebben we ook gedaan in
het project met de startsimulator.
En rond die startsimulator hebben we nieuwe initiatieven
ontwikkeld zoals de regionale proeftuinen voor starters.
Die proeftuinen bestonden vooral uit vernieuwde regionale
informatiesessies onder leiding van een doorwinterde start
instructeur. In die sessies probeerden we het ondernemers
idee zo creatief mogelijk te benaderen.

De communicatie?
Over de startsimulator hebben we volop gecommuniceerd
met alle middelen waarover we beschikken, zowel nationaal
als regionaal. Dat gebeurde via onze online kanalen, zoals
de startersservice website, de regionale UNIZO-websites of
de startersnieuwsbrief, als via andere kanalen, zoals de
startersservice folder, of de algemene infosessies ‘Starten
als zelfstandig ondernemer’. En uiteraard ook bij gesprekken
met starters zelf.
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Jullie horen ongetwijfeld veel verhalen uit de dagelijkse
praktijk, zowel van startende als van meer ervaren
ondernemers.
De ondernemers zelf brengen met hun verhalen inderdaad
een schat aan informatie mee. We gaan die getuigenissen
actief verzamelen en we gebruiken ze ook in de online tool.
Zo kozen we tien getuigen op basis van sector, inhoud, vlotheid, geslacht en het aantal jaren activiteit als zelfstandige.
Die groep van tien vormt een ideale combinatie, we zorgden
ervoor dat ze elkaar op alle mogelijke vlakken aanvullen.
Onze mensen schreven een scenario uit, ingedeeld in
zes fasen, zoals in de startsimulator. Ze filmden de tien getuigen in hun eigen zaak en de zes gemonteerde filmpjes
komen aan bod in elke fase van de startsimulator. Zo geven
we de gebruiker nog meer praktische informatie om zijn
ondernemings- en financieel plan uit te werken. We kregen
heel wat positieve reacties van gebruikers: de filmpjes
waarin ondernemers praktische tips geven, vormen een
goede aanvulling op de tool.

Starten in de ene sector laat zich moeilijk vergelijken
met starten in een andere sector?
Dat klopt. Daarom hebben we ook per sector vrij uitgebreide
en specifieke informatie uitgewerkt. Om de sectoren te
omschrijven en de structuur van de sectorrapporten uit te
werken, konden we een beroep doen op de input van onze
regio’s. In samenspraak met UNIZO-nationaal en met onze
aangesloten sectorverenigingen maakte elke regio twee
sectorrapporten. En Graydon leverde ons de financiële cijfergegevens aan.

Al die inspanningen kaderden wellicht in een campagne?
Zeker. Sinds het begin van het project in november 2010
organiseerden we een aantal reeksen van vormingssessies
in heel Vlaanderen en uiteraard ook in Oost-Vlaanderen. Zo
was er de sessie ‘Eindelijk eigen baas’ over de bijzondere
manier van in het leven staan dat ondernemerschap eigenlijk is.
En onder de noemer ‘Startinstructeur’ organiseerden we
in elke provincie een pakket van vormingssessies in samenwerking met de regionale UNIZO-partners. Deze reeks handelde over creatief ondernemerschap, succesvolle slimme
marketing, een goede prijszetting als sleutel tot maximaal
rendement en de meerwaarde van een goed financieel plan.
We kozen voor die thema’s omdat ze volgens ons een
goede aanvulling waren bij de startsimulator. Hier kan de
starter naast de theorie van de expert, ook daadwerkelijk zijn
of haar idee vertalen naar de praktijk. We hebben deze reeksen georganiseerd in 2011 en 2012. De belangstelling was
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Stephane Leliaert over het Centrum voor Ondernemen
VAN EUROPEES PROJECT NAAR
VAST OPLEIDINGSONDERDEEL VAN
DE HOGENT (HOGESCHOOL GENT)
“Zonder steun van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) was er geen Centrum voor Ondernemen
(CvO)”, zegt Stephane Leliaert stellig. Hij is directeur van dit
centrum van de Hogeschool Gent (HoGent), dat Europese
subsidie ontving voor zijn opstart. Zo’n uitspraak krijgt de
Europese Commissie de laatste maanden maar zelden te
horen. Of hoe Europa toch dat ‘kleine’ verschil kan maken.
Wat betekende de Europese steun voor het CvO?
Stephane Leliaert: “Het CvO is in 2007 gestart binnen het
departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde.
Enkel één docent en het departementshoofd zagen er brood
in. Het beperkte budget liet weinig kansen om het CvO uit te
bouwen. Dus gingen we op zoek naar externe financiering.
Zo kwamen we bij EFRO Vlaanderen terecht. Dankzij de
twee projecten ‘CvO – starters en groeiers’ en ‘De Bedenkers’
kwam alles in een stroomversnelling. We konden onze missie
realiseren: ondernemers helpen en de ondernemerszin bij
studenten en docenten stimuleren.”

“Die EFRO-projecten hebben de directie van de HoGent
overtuigd dat ook zij een rol kan spelen in het stimuleren van
ondernemerschap.”
Hoe stimuleert het CvO de ondernemerszin bij studenten?
“Het CvO wil elke student laten proeven van het onder
nemerschap. Tijdens het vak ‘ondernemerschap’ bijvoorbeeld
werken studenten aan een concrete vraag van een onder
nemer. Op die manier help je niet alleen de ondernemer
een stap vooruit, maar scherp je ook de competenties van
de studenten aan. Daarnaast kan elke student binnen de
HoGent het keuzevak ondernemen volgen. Studenten uit
verschillende opleidingen hebben interesse voor dit vak,
het is dus een bewuste keuze.”
“Studenten die zelf ondernemen, kunnen het statuut
‘student-ondernemer’ aanvragen. Een student krijgt dit
statuut niet zomaar. Hij moet concreet met zijn eigen onderneming bezig zijn of op zijn minst met de opstart ervan.
Van de 13.000 studenten heeft intussen een dertigtal
studenten dit statuut aangevraagd.”

Johan Browaeys van VOKA Oost-Vlaanderen
over “Kreatieve multimodale ondernemersruimte”
DE VOKA BOX, EEN INSPIRERENDE STEK
VOOR ONDERNEMENDE MENSEN
De Voka Box – het nieuwe hoofdkantoor van Voka – Kamer
van Koophandel Oost-Vlaanderen, aan de Lammerstraat 18
in Gent opende op 23 april 2013 officieel zijn deuren. De
opvallende architectuur en de unieke ligging middenin het
kloppend hart van de provinciehoofdstad maakten het al snel
tot een razend populaire plek voor voor al wie belangstelling
heeft in ondernemerschap en in het Oost-Vlaamse bedrijfs
leven. Ondernemers en aspirant-ondernemers, studenten,
wetenschappers, beleidsmensen en burgers vonden snel de weg.
Johan Browaeys: “Na een geschiedenis van meer dan 285 jaar
in Gent, lijkt het wel of Voka – Kamer van Koophandel aan
een nieuwe ‘visibele’ start is begonnen.”
Johan Browaeys: “De Voka Box is de uitvalsbasis van de
zowat 45 medewerkers van Voka Oost-Vlaanderen. Dankzij
de steun van EFRO stelt dit ‘open huis’ echter ook een aantal
goed uitgeruste flexplekken ter beschikking van ondernemers

die er niet alleen collega’s kunnen ontmoeten maar ook
gemakkelijk de ruime know how en zakenexpertise in het
ruime Voka-netkwerk kunnen aanspreken . In diverse goed
verlichte en verluchte vergaderzalen – allemaal genoemd naar
steden met een grote, historische en economische betekenis
over de hele wereld – organiseren actievelingen nu tal van
evenementen. De Voka Box biedt inspirerende plekken voor
een geslaagde meeting of een goed gesprek. Parkeergelegenheid
en aansluiting op het openbaar vervoer is ruim voorhanden op
loopafstand en voor alle andere noden is er natuurlijk de stad
Gent zelf, op zich al een belevenis.”
“In de Voka Box ontvangt Voka regelmatig prominenten uit
binnen- en buitenland, handelsmissies en internationale zakenlui. Door zijn hoge opvalwaarde – het pand met het iconische
stalen web op de gevels wordt heel vaak gefotografeerd – stelt
de Voka Box onrechtstreeks het ondernemerschap in de schijnwerpers.De Voka Box is ongetwijfeld een uiting van OostVlaams dynamisme en ondernemerschap en wil een stimulans
zijn voor ervaren en aankomend ondernemend talent.”
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niet overdonderend: het ging dan ook over vrij stevige sessies, maar de meeste deelnemers evalueerden de vorming
als goed of uitstekend.
Om het ondernemerschap bij vrouwen te stimuleren en
te ondersteunen organiseerde UNIZO de startlabo’s voor
vrouwen, in samenwerking met mabizz, het ondernemers
netwerk voor vrouwen van markant en UNIZO. In vier opeenvolgende avonden stoomden we de deelneemsters klaar
om hun eigen ondernemingsplannen uit te werken. Het programma van deze labo’s was opgebouwd rond het belang
van creatieve ideeën en de must van een goede markt
verkenning. Uiteraard was er ook de nodige aandacht voor
het businessplan en het financieel plan. In het totaal namen
66 vrouwen deel aan de vormingssessies, waarvan 14 in
Gent. En de deelneemsters waren heel tevreden.

Bij UNIZO staat vorming van beginnende ondernemers
echt wel centraal.
Daar is een goede reden voor: onze Vlaamse economie
moet het hebben van initiatief en creativiteit. Alleen zo
kunnen we het verschil maken internationaal. We zetten
inderdaad hoog in op vorming én ondersteuning, zoveel
mogelijk op maat van starters. Zo organiseerden we niet
minder dan 42 startraden in de vijf deelnemende regio’s met
in het totaal 117 deelnemers of gemiddeld drie deelnemers
per startraad. Dat komt misschien over als een zeer beperkte
participatie, maar het gaat hier wel over een zeer intensieve
ondersteuning, echt op maat van de deelnemers. En dan
waren er nog de regionale workshops met telkens drie sessies in elke provincie. In Oost-Vlaanderen werkten we rond
de valkuilen van het sociaal statuut van de zelfstandige
ondernemer, de intellectuele eigendom en rond personeelsbeleid, meer bepaald hoe we goede medewerkers kunnen
vinden, houden en blijven motiveren.
Bij het slot van de campagne organiseerden we een thematisch netwerkevent voor alle deelnemers aan de vorming
van de startinstructeur, het startlabo voor vrouwen, de start
raad en de regionale workshops. En hiervoor nodigden we
ook alle gebruikers van de startsimulator uit. In Gent stond
het slotevent in het teken van het thema “groeimanagement”
en we mochten niet minder dan 89 deelnemers verwelkomen.

En wat brengt de toekomst?
Het is onze bedoeling om de startsimulator verder te integreren in onze reguliere werking. Startsimulator wordt intussen
ook gebruikt voor het opmaken van een ondernemingsplan
in ons Go4Business project. We passen hem ook voortdurend
aan in functie van de noden en wensen van de gebruikers.
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Die gebruikers blijven we ook bevragen. Daarnaast integreren
we ook een aantal van de vormingssessies die we organiseerden in het kader van de startinstructeur, het startlabo en
de regionale workshops. En we willen ook verder werken
met de sectorrapporten, onder meer door ze voortdurend
aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

Ondernemingszin stimuleren in
het onderwijs
UNIZO levert ook heel wat inspanningen om ondernemingszin en ondernemerschap te stimuleren bij jongeren. Daarvoor werken jullie samen met het onderwijs.
Dankzij het Europese project ‘Knap in Ondernemerschap’
kregen we de mogelijkheid om de acties van de Stichting
Onderwijs & Ondernemen verder regionaal te verspreiden.
Die acties hebben hun doel niet gemist. Zowel in het onderwijs als in de ondernemerswereld groeit de interesse voor
ondernemende acties, wat zich vertaalt in een stijgend aantal
deelnemers. We proberen flexibel in te spelen op nieuwe
kansen en uitdagingen. Daardoor bereiken we meer scholen
en meer jongeren, van in de kleuterklas tot in de universiteit.
We houden ons niet aan een vast stramien, maar kijken
voortdurend kritisch naar de uitvoering en de resultaten van
onze acties. Zo kunnen we snel ingrijpen en bijsturen.

Er is sprake van een “onderwijsvakmansroute”
In het kader van de Onderwijsvakmansroute gaan leerlingen
van de derde graad van het basisonderwijs en jongeren uit
het secundair onderwijs op bedrijfsbezoek. Onder het motto
‘Ontdek hoe cool een vak is’, maken jongeren heel concreet
kennis met technische en technologische beroepen. Op die
manier stimuleren we met UNIZO een positieve keuze voor
techniek. We willen jongeren al vroeg in hun loopbaan laten
proeven van verschillende studietrajecten zodat ze een beter
zicht hebben op de mogelijkheden en, hopelijk, bewust
kiezen voor een technische opleiding. In 2011 en 2012 namen
over heel Vlaanderen telkens meer dan 210 bedrijven deel,
die samen meer dan 6200 leerlingen mochten verwelkomen.
En dit jaar zetten in Oost-Vlaanderen 40 bedrijven hun deuren
open om leerlingen te tonen hoe cool een echt vak kan zijn.
Ook in onze eigen bedrijven, Creaplan en Aluvision,
geven we heel wat studenten uit het technisch onderwijs de
kans om stages te lopen, eindwerken en thesissen te maken.
Het belang van technisch onderwijs kan niet genoeg benadrukt worden. Technisch onderwijs heeft nog altijd een onder
geschikte bijklank terwijl het dé studies zijn met toekomst!

De Onderwijsvakmansroute is het paradepaardje van
onze projecten in het kader van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling: het deelnemersaantal blijft overeind
en er is elk jaar meer persaandacht. We organiseren een
gefundeerde communicatie en regionaal gedifferentieerde
persconferenties, zodat deze actie stevig in de kijker loopt.
Het is intussen al de zevende keer dat UNIZO de Onderwijsvakmansroute organiseert. Die is ondertussen helemaal
ingebed in de werking van Stichting Onderwijs & Ondernemen.
Zo gaan we vanaf dit jaar voor een nieuwe look and feel en
hebben we de Onderwijsvakmansroute afgestemd op het
nieuwe serious game Techville. Vanaf de volgende editie, in
maart 2015, hanteren we ook een hippere naam: Techclass.
De deelnemers aan de actie zijn tevreden, zowel de jongeren
zelf als de scholen en de ondernemers.

UNIZO ondersteunt de onderwijsvakmansroute met
bijzondere publicaties.
We hadden al de Studiekiosk, een instrument om scholen,
leerlingen en ouders te begeleiden bij de studiekeuze naar
het technisch en beroepsonderwijs. We stellen voor alle
scholen een gratis versie ter beschikking. Op opendeur
dagen bijvoorbeeld, kunnen ouders en leerlingen met een
eenvoudige muisklik de verschillende opleidingen zien,
ze vinden er actuele sectorinformatie en loonschalen, leren
de jobmogelijkheden kennen en maken kennis met afgestudeerden en ondernemers. Scholen gebruiken de Studiekiosk
ook bij infoavonden over studiekeuze of oudercontacten.
En vaak ook als lesinstrument. Ook CLB’s gebruiken de
Studiekiosk. Aan de bestaande versie van de Studiekiosk
met informatie over de meeste technische opleidingen,
voegden we nog drie nieuwe magazines toe: sport, maritieme
opleidingen en creatieve ambachten.

En met lespakketten?
De lespakketten “Starten met een eigen zaak” en “Vrije
beroepen” zijn sterke instrumenten voor de klaspraktijk. Het
thema “Marketing en creativiteit” wordt als les gegeven door
de regionale medewerkers zelf, in de klas. En ondertussen
zijn hier nog een aantal nieuwe lesmodules bijgekomen
zoals brainstorm, creativiteit, marketing en communicatie,
boekhouden en het Business Model Canvas
Tenslotte slaan wij ook met stages een brug tussen
scholen en ondernemers. We brengen leerlingen of studenten in contact met de kmo-ondernemer en de kmo-werkvloer.
We zorgen ervoor dat de ondernemers voorbereid zijn op de
komst van stagiairs. En we brengen scholen en ondernemers
in contact met elkaar. Zo bereikten we met de stage-happening
in 2012 alleen al in Oost-Vlaanderen 38 ondernemers en
9 scholen.
Om de doelstellingen van de stage-acties voor verschillende doelgroepen en sectoren nog een extra impuls te
geven, besloten we in 2012 om de stage-happening en de
stage-coaching te combineren. De avond wordt in twee
delen opgesplitst. In het eerste deel krijgen alle deelnemers
een gezamenlijke coaching rond het stage-intakegesprek.
Het tweede deel van de avond reserveren we voor een
netwerkmoment, waarbij de deelnemers de net verworven
kennis en tools meteen in de praktijk kunnen brengen en
contacten uitwisselen over kwaliteitsvolle stageplaatsen.
⊲

‘Knap in
“Dankzij
Ondernemerschap’
bereiken we meer
jongeren van in
de kleuterklas tot
in de universiteit
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interview met An Detelder, coördinator Steunpunt
Hoeveproducten vzw
DE LAND- EN TUINBOUWER ZOEKT
HET BREDER
De laatste decennia vond er in de Europese land- en tuinbouw
een ware aardverschuiving plaats. “Verbreding in al zijn facetten
heeft de laatste jaren enorm aan belang gewonnen en dit mede
dankzij de steun vanuit Europa en de provincie OostVlaanderen”, zegt An Detelder, coördinator van het Steunpunt
Hoeveproducten. De Vlaamse land- en tuinbouwer heeft zijn
visie, aanpak en ondernemerschap moeten aanpassen aan
nieuwe tendensen in de maatschappij. Ook in Oost-Vlaanderen.
Wat doet het Steunpunt Hoeveproducten?
AN DETELDER: “Thuisverkoop en/of -verwerking van landen tuinbouwproducten is een belangrijke vorm van verbreding. Het Steunpunt Hoeveproducten ondersteunt al meer
dan 15 jaar land- en tuinbouwers die ervoor kiezen om via de
korte keten hun producten te vermarkten. Vroeger startten ze
deze verbreding vaak lukraak op, maar dat kan nu niet meer.
Van begin af aan moeten ze de korteketenverkoop profes
sioneel aanpakken en moeten ze strikte regels opvolgen.
Met de projecten ‘Professionalisering hoevezuivelverkoop in
Oost-Vlaanderen’ en ‘Interactieve module kostprijsberekening
zuivelproducten op de hoeve’ speelde het Steunpunt hierop in.
Oost-Vlaamse melkveehouders zijn specialisten in hun vak
gebied, maar de commercialisatie van eigen verwerkte
producten is een heel ander vak.”
Wat betekent de Europese steun voor het Steunpunt?
“Dankzij de financiële steun van Europa en de provincie
Oost- Vlaanderen kon het Steunpunt onderzoek voeren naar
de huidige rendabiliteit op de hoevezuivelbedrijven in de
provincie. Dat gebeurde door middel van een steekproef.
Met de kennis die we hiermee vergaarden zijn we dan de boer
op gegaan om bij hoevezuivelaars per product rendabiliteitsberekeningen te maken. Zo kwamen we tot bewuste en duurzame marketingbeslissingen.”
“Het tweede project was een directe verderzetting van het
eerste, waarbij een rekentool werd ontwikkeld. Door die tool
kregen hoevezuivelaars zelf zicht op al hun kosten en konden
ze effectief de kostprijs van hun producten berekenen.
Beide projecten hebben er dus toe geleid dat hoevezuivelaars
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zich bewuster worden van hun bedrijfsvoering en worden
aangespoord om hun activiteit op een duurzame manier uit
te bouwen.”
“Ondernemers leren uit elkaars ervaringen, maar daarnaast
hebben ze nood aan persoonlijke begeleiding voor hun
bedrijfsspecifieke situatie. Europese financiering is bij het
bieden van deze begeleiding primordiaal en de provinciale
cofinanciering is doorslaggevend om dergelijke projecten te
realiseren. De provincie kan nu eenmaal beter de lokale situatie
inschatten en zo inzetten op een duurzame ontwikkeling van
het ondernemerschap.”
Wat brengt de toekomst?
“In de toekomst zullen verkoopkanalen diverser worden:
elk met hun eigen regelgeving. Ook zal de vraag naar andere
producten naast de ‘klassieke hoeveproducten’ steeds vaker
luiden. Dit vergt van de producent flexibiliteit, gedegen
ondernemerschap, marktstrategie en kennis van zaken.
Nieuwe projecten moeten hier zeker op inspelen. Plattelandsontwikkelingsprojecten zijn dé manier om producenten tools
aan te reiken zodat ze duurzame keuzes kunnen maken in
hun bedrijfsvoering.”
“Feit is dat de vraag om steeds weer innovatieve projectideeën
te ontwikkelen het niet altijd mogelijk maakt om binnen
de (te) korte looptijd van de projecten daadwerkelijk op
het terrein een verschil te maken. Administratieve vereen
voudiging van de projectadministratie zou meer ruimte laten
om inhoudelijk het project verder uit te werken.”

Uit de evaluaties blijkt dat we in de toekomst meer op
maat moeten werken met stage-acties voor specifieke doelgroepen en sectoren. En daar werken we nu aan.

Hebben jullie zicht op de effecten bij de jongeren van
jullie inspanningen om hen te stimuleren tot onder
nemerschap? Hoe reageren jongeren hierop?
Elk jaar organiseren we een pre- en postenquête bij de
studenten van de Leeronderneming. En dat geeft wel wat
inzicht in de motivatie van jongeren en hun overwegingen
om zelfstandig ondernemerschap al dan niet als beroepskeuze te overwegen. Uit de resultaten leiden we af dat bij
zowat de helft van de deelnemende leerlingen de interesse
voor ondernemerschap gegroeid is. Dit schooljaar pakken
we het grootser aan en hebben we een enquête doorgestuurd naar alle scholen secundair onderwijs en instellingen
hoger onderwijs om bij hun leerlingen of studenten te meten
of ze meer goesting hebben om te ondernemen na het
deelnemen aan een project dat gericht is op het stimuleren

van ondernemerschap, al dan niet via de UNIZO Stichting
Onderwijs & Ondernemen.
Met het oog op een positieve beeldvorming van ondernemerschap proberen we ook om ondernemers, vooral uit
de technische of technologische sector, in levende lijve voor
de klas te brengen. Ondernemers die zelf hun verhaal vertellen aan de leerlingen, dat werkt bijzonder goed: de impact
van rolmodellen is ook in een aantal studies aangetoond.
En de scholen reageren enthousiast.
Zelf ga ik ook regelmatig spreken voor studenten om
ondernemerschap te promoten. Daarbij probeer ik vooral de
volgende boodschap mee te geven: “The future belongs to
those who believe in the beauty of their dreams”. Dat is ook
mijn motto: de toekomst is aan hen die geloven in de
schoonheid van hun droom. Wat je ook doet in het leven, ga
voor je dromen! Dan gaan je talenten schitteren en ga je
vooral heel graag doen wat je doet! En dan is het leven
zinvol, interessant en vol nieuwe uitdagingen! ■

OOST-VLAANDEREN INVESTEERT IN…
KNAP IN ONDERNEMERSCHAP I: stimuleren van jongeren naar ondernemerschap in de technologische en technische
sector via gerichte onderwijsacties
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 1.023.539, waarvan € 409.415,60 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 25.000 in dit project.
www.von-online.be/project/knap-ondernemerschap
KNAP IN ONDERNEMERSCHAP II: Unizo maakt jongeren
warm voor ondernemerschap
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 972.325, waarvan € 388.930 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 10.000 in dit project.
http://www.von-online.be/project/knap-ondernemerschap-2
FUSION: kleine en middelgrote ondernemingen vertrouwd
maken met en laten profiteren van nieuwe bedrijfsmodellen
en eco-innovatie in het 2 Zeeën-gebied.
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV A 2 Zeeën
Totaal budget: € 5.089.334, waarvan € 2.544.667 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 65.418 in dit project.
www.voka.be/oost-vlaanderen/diensten/fusion/

INSPIRING OPEN INNOVATION TEAM: promoten van
het begrip ‘open innovatie’ bij studenten, starters, kmo’s
en academische instellingen wat moet leiden tot betere
en duurzamere producten en diensten.
Gerealiseerd dankzij: Interreg IV B Noordwest-Europa
Totaal budget: € 10.035.053,12, waarvan € 5.017.526,56 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 96.931 in dit project.
www.openinnovationproject.eu
HOEVE- EN STREEKPRODUCTEN VLAAMSE ARDENNEN,
STERK POTENTIEEL: een structuur ontwikkelen voor de
promotie en afzet van hoeve- en streekproducten.
Gerealiseerd dankzij: PDPO
Totaal budget: € 177.384,09, waarvan € 34.589,90 ELFPO
Oost-Vlaanderen: investeert € 42.418,74 in dit project.
www.erov.be
KENNISCENTRUM STARTERS II: vergroten en verbreden
van de kennis over ondernemerschap bij kandidaat-starters.
Gerealiseerd dankzij: Doelstelling 2
Totaal budget: € 1.023.167,10, waarvan € 409.266,84 EFRO
Oost-Vlaanderen: investeert € 10.000 in dit project.
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Europese programma’s
De projecten vermeld in dit projectenboek werden ingediend in de volgende Europese programma’s:
DOELSTELLING 2
Europa stimuleert ondernemen en innovatie in
Vlaanderen
www.efro.be

INTERREG IV B NOORDZEE
Europa stimuleert regionale projecten in de regio’s
rondom de Noordzee
www.northsearegion.eu

INTERREG IV A VLAANDEREN – NEDERLAND
Europa zet in op grensoverschrijdende samenwerking
tussen Vlaanderen en Nederland
www.grensregio.eu

INTERREG IV B NOORDWEST-EUROPA
De Europese Commissie ondersteunt transnationale
projecten tussen acht landen in Noordwest-Europa
www.nweurope.eu

INTERREG IV A FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN
De Europese Commissie ondersteunt projecten in de
grensstreek tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen
www.interreg-fwvl.eu/nl

INTERREG IV C

INTERREG IV A 2 ZEEËN
Grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden
van Frankrijk, Engeland, Nederland en Vlaanderen
www.interreg4a-2mers.eu/nl

Interregionale samenwerking doorheen heel Europa
www.interreg4c.eu
PDPO EN LEADER
Europa investeert in het Oost-Vlaamse platteland.
www.oost-vlaanderen.be/public/economie_
landbouw/landbouw/plattelandsbeleid/index.cfm

Ook in de toekomst gaat de Oost-Vlaamse inzet voor Europa en Europese projecten verder. Vanaf 2015 is een nieuwe
generatie EU-programma’s operationeel. Enkele programma’s veranderen hierbij van naam: Doelstelling 2 wordt
EFRO Vlaanderen, Interreg IV C wordt Interreg Europe.

Oost-Vlaanderen en Europa
Oost-Vlaanderen is een actieve partner bij de uitvoering van deze Europese programma’s. De diensten Europese
en Internationale Samenwerking en Landbouw en Platteland volgen de programma’s op, ondersteunen en begeleiden
partijen bij hun zoektocht naar Europese financiering, ... kortom, zijn het aanspreekpunt voor jouw Europese plannen
en projecten in binnen- en buitenland.

CONTACTGEGEVENS
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking
Dienst Landbouw en Platteland
Gouvernementstraat 1 | 9000 Gent
T 09 267 86 86 | 09 267 86 73
E europa@oost-vlaanderen.be | platteland@oost-vlaanderen.be
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