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In deze publicatie wordt een samenvatting gegeven van een door 
het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat uitgevoerde analyse. 

Deze heeft niet de pretentie volledig te zijn wat betreft de inhoud 
van de projecten, maar wil de belangrijkste resultaten en impact 

voor het programmagebied op een rijtje zetten en in 
hoofdlijnen schetsen.

 



Uitgangspunt
Wat is het INTERREG IV A 2 Zeeën 
Programma?

Het Programma valt onder de doelstelling “Europese Territoriale Samenwer-
king” zoals beschreven in het Cohesiebeleid voor de periode 2007-2013. De 
Europese Unie ondersteunt diverse soorten samenwerkingsprogramma’s: 
grensoverschrijdende programma’s, transnationale programma’s en één 
interregionaal programma. 

INTERREG 2 Zeeën is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 
dat de kustgebieden van vier landen omvat: Engeland, Frankrijk, België en 
Nederland. Het Programma had een budget van € 291 miljoen en werd ge-
deeltelijk gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(€ 165 miljoen). In het kader van de uitvoering van het Programma zijn er 
86 projecten en 23 clusters in zeer uiteenlopende gebieden ondersteund. 

Overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Unie had het Programma 
een aantal strategische gebieden vastgelegd waar interventie nodig was. 
Het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma kende de volgende prioritaire assen: 

  
I. Het ondersteunen van een economisch concurrerend,   
 aantrekkelijk en toegankelijk gebied 

II. Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen 

III. Verbetering van de leefkwaliteit 

IV. Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engels   
 Kanaal programma 

  
In dit document wordt uiteengezet wat er is bereikt door middel van de in 
het kader van het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma ondersteunde pro-
jecten. 
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Programmagebied
2007-2013
  

Aangrenzende
gebieden

2 Zeeën Program
m

a

Frans-Engels Kanaal program
m

a

D
istricten

Regionale / Provinciale grenzen

In aanm
erking 

kom
ende gebieden



Enkele belangrijke opmerkingen 
over de terminologie 
  
Om verwarring te voorkomen met de terminologie die voor de nieuwe pro-
grammaperiode wordt gebruikt, dient de lezer in het achterhoofd te hou-
den dat de terminologie in dit document verwijst naar de programmaperio-
de 2007-2013. Hieronder worden de belangrijkste termen gedefinieerd die 
worden gebruikt in deze evaluatie: 

Het doel is datgene waarop de inspanningen van het pro-
ject zijn gericht. 

De doelstellingen zijn de vastgelegde, meetbare streef-
waarden om het doel te bereiken. Zo kan het doel van een 
project zijn om een bijdrage te leveren aan vermindering 
van het energieverbruik in het Programmagebied.
 
De resultaten van het project beschrijven “concrete pro-
ducten of diensten die door het project zijn gerealiseerd” of 
“concrete verbetering van diensten, voorzieningen of ken-
nis die een directe bijdrage leveren aan het bereiken van 
het doel van het project”. Om het nauwkeuriger te formu-
leren: het gaat om “de directe/concrete resultaten (goede-
ren en diensten) die het project oplevert en die grotendeels 
beïnvloed kunnen worden door het projectmanagement”. 

Effecten/uitkomsten zijn de behaalde resultaten of impact 
“in de zin van het welzijn en vooruitgang van mensen”. In 
het document Outcome indicators and targets – towards 
a performance oriented EU cohesion policy wordt gesteld 
dat de “beoogde uitkomst, of gewoon ‘uitkomst’, de speci-
fieke dimensie van het welzijn en de vooruitgang van men-
sen (in hun hoedanigheid als consumenten, werknemers, 
ondernemers, spaarders, leden van een gezin of gemeen-
schap) is die de drijfveer vormt achter beleidsmaatregelen, 
d.w.z. hetgene waarvan men verwacht dat het verandert 
als gevolg van de interventies die in het kader van bepaald 
beleid worden ontwikkeld en geïmplementeerd”. 

Doel 

Doelstelling 

Resultaten 

Effecten 
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Welke middelen zijn besteed 
door het Programma? 
  
Het Programma heeft € 155 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) ontvangen. 95% van dit geld werd besteed via de ver-
schillende projecten en clusters. 

In de gehele Programmaperiode heeft het 2 Zeeën 
Programma 86 projecten en 23 clusters ondersteund.
  

Er waren 742 organisaties betrokken 

bij het 2 Zeeën Programma.

  

Prioriteit 1 
Prioriteit 2 
Prioriteit 3 
Prioriteit 4 

TOTAAL 

Aantal 
goedgekeurde
 projecten 

en clusters: 

40 
29 
33 
7 

109 

Operationeel 
programma 

EFRO

€ 58,078,711 
€ 40,383,674 
€ 44,354,587 
€ 12,630,429 

€ 155,447,401 

Besteed 
EFRO-bedrag 

€ 57,724,310 
€ 37,740,272 
€ 41,199,142 
€ 11,442,451 

€ 148,106,176 

% van besteed 
EFRO-bedrag 

99% 
93% 
93% 
91% 
95% 

Bestede budget 



Wat waren de belangrijkste resultaten 
en effecten van het Programma? 

433 KMO’s/MKB ondersteund

183 erfgoed-, cultuur- en natuurlocaties 

verbeterd

1.506.140 bezoekers in het 

2 Zeeën-gebied

65 wetenschappelijke prototypes

21.424 mensen een 

training gekregen

578 structurele banen gecreëerd 

(langer dan 6 maanden)

1.584 tijdelijke banen gecreëerd 

(korter dan 6 maanden)

75 infrastructuren 
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Prioritaire as I : 
Het ondersteunen van een economisch 
concurrerend, aantrekkelijk en 
toegankelijk gebied 

1.a  De ontwikkeling van gemeenschappelijke 
 economische activiteiten ondersteunen, inclusief 
 de maritieme economie

1.b  De ondernemersgeest bevorderen en stimuleren, 
 evenals het ontwikkelen van handelsinitiatieven op 
 grensoverschrijdend niveau

1.c  Innovatie, onderzoek en samenwerking steunen
 tussen de universiteiten, kenniscentra en bedrijven
1.d   De toeristische sector ondersteunen en het 
 duurzaam toerisme bevorderen

1.e  De ondernemersgeest bevorderen en de ontwikkeling 
 van werkgelegenheid en het menselijk kapitaal 
 vereenvoudigen

1.f  Het ondersteunen van de toegankelijkheid van het  
 programmagebied, met name het gebruik en
 uitwisseling van bestaande infrastructuren

€ 57,72 mln.
EFRO 

28 
projecten
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Betere efficiëntie van de havens en grotere scheepvaartcapaciteit
Grotere capaciteit van de havens om nieuwe commerciële 

kansen te creëren
Beter gecoördineerde strategieën, waarbij grensoverschrijdende 

aspecten in lokale/regionale plannen worden geïntegreerd

1.a – De ontwikkeling van gemeenschappelijke economi-
sche activiteiten ondersteunen, inclusief de maritieme 
economie

Grensoverschrijdende economische activiteiten zijn van essentieel belang 
om de concurrentiepositie en de economische ontwikkeling van het 2 Zeeën-
gebied te verbeteren. Het maritieme karakter van het 2 Zeeën-gebied 
impliceert een speciale focus op grensoverschrijdende uitwisseling tussen 
de landen aan weerszijden van het Kanaal. 

In het kader van deze operationele doelstelling zijn er vier projecten uit-
gevoerd om de maritieme economie te stimuleren: TIME, PATCH, TRANS-
COAST en Yacht Valley. 

• 50 samenwerkings-
bijeenkomsten 
georganiseerd 

• 234 bedrijfs-
 bezoeken 
• 6 economische 

ontwikkelings-
 strategieën 

TIME 

Initiëren van zakelijke 
en technische 

samenwerking in het 
2 Zeeën-gebied

• 12 havens hebben 
baat gehad bij de 
investeringen 

• 7 haalbaar-
 heidsstudies 

Yacht Valley
TRANSCOAST

PATCH

Ontwikkelen 
van duurzame 

haveninfrastructuurD
O
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• 23 ontwikkelings-
strategieën 

• 1 nieuw water-
sportservice-
centrum met 15 
KMO’s/MKB

 

PATCH
TRANSCOAST
Yacht Valley

Revitalisering van 
havens en onder-
steuning van de 
haveneconomie 



1.b – De ondernemersgeest bevorderen en stimuleren, 
evenals het ontwikkelen van handelsinitiatieven op grens-
overschrijdend niveau

Het gebied omvat een aantal van de sterkste economische gebieden van de 
Europese Unie. Maar hoewel de meeste van de subsidiabele gebieden baat 
hebben bij deze gunstige geografische ligging, blijven bepaalde regio’s in eco-
nomisch opzicht achter en is er in sommige gevallen sprake van sterke on-
gelijkheid. In het Operationeel Programma was vastgelegd dat het belangrijk 
was dat er enerzijds nieuwe bedrijfstakken zouden worden ontwikkeld en 
dat anderzijds bestaande bedrijven in traditionele bedrijfstakken concurre-
render zouden worden. 
Vier projecten, te weten TEN, 2ST, CURA-B en Fish & Chips, hebben bijge-
dragen aan deze operationele doelstelling en dus aan de bevordering van de 
handel en het ondernemerschap in het 2 Zeeën-gebied. 

Bedrijven beter in staat stellen om grensoverschrijdende 
handelsactiviteiten uit te voeren en nieuwe markten aan te boren

 Effectievere bedrijfsondersteunende dienstverlening 

• 25 marktonderzoeken 
• 877 bedrijven 
 onderzocht 
• 15 grensoverschrij-

dende handelsmissies 
waarbij 300 KMO’s/MKB 
waren betrokken

• 400 KMO’s/MKB 1-op-1 
begeleiding gekregen

TEN
2ST

Inspelen op de 
behoeften van 

KMO’s/MKB 
en ondernemers 

• 3 regionale 
 brandingstrategieën 
• 2 regionale profes-

sionele netwerken 
(clusters)

•  9 thematische 
 bedrijfsmodellen 

Fish & Chips
CURA-B

Bevorderen van 
commerciële initiatieven 
in de voedingsmiddelen-

industrie en gezond-
heidszorg 

• 1984 bedrijven 
ondersteund 

• 3 bedrijvencentra 
verbeterd 

• 10 bedrijfson-
der-steunende 
instrumenten 

• 31 bedrijfsstrate-
gieën ontwikkeld 

2ST, TEN, 
CURA-B, F & C

Versterken van 
de capaciteit van 

bemiddelende 
instanties ter 

ondersteuning van 
ondernemers
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1.c – Innovatie, onderzoek en samenwerking steunen 
tussen de universiteiten, kenniscentra en bedrijven

Innovatie en kenniseconomie zijn van cruciaal belang voor de economie in 
de Europese Unie. Zij zijn dan ook een belangrijke prioriteit als het gaat om 
de toekomstige ontwikkeling zoals vastgelegd in de EU 2020-strategie. Er 
zijn tamelijk grote verschillen in het budget dat de verschillende lidstaten 
besteden aan Onderzoek en Ontwikkeling en in het aantal onderzoekspro-
jecten waarbij publieke en private partners samenwerken. 

• 751 KMO’s/MKB 
kregen 1-op-1 
begeleiding

• Grens-
 overschrijdend 

observatorium 
voor circulaire 
economie 

• 17 bedrijfs-
 rapportages 

EcoMIND
FUSION

Faciliteren van 
KMO’s/MKB om hun 

CO2-voetafdruk 
te verkleinen

• 3 genees-
 middelen-
 prototypes
• Wetenschappelijke 

artikelen 

IDEA
MultiDES

Ondersteunen van 
gezondheidszorg en 
medisch onderzoek

• Nieuwe industriële 
processen 

 agrofood
• 30 setups op 
 het gebied van 
 industriële 
 data-
 communicatie

MecaGR02
VIVID

i-MOCCA

Implementeren van 
innovatieve industriële 

methoden en 
protocollen 
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Meer/betere innovatie-/onderzoekscapaciteit voor 
duurzame producten en/of processen

Bedrijven beter in staat stellen om nieuwe markten 
aan te boren en kansen te creëren 

 Energiebesparing



• Resultaten door 
het bedrijfs-

 leven opgepakt 

MecaGR02
VIVID

FUSION
I-MOCCA
MultiDES

Bevorderen van 
samenwerking op 

basis van het triple-
helix-model 

• Clusters AQUAPA-
RIS en TEAM² 
gecreëerd

• MecaGr02 gelabeld 
door AQUIMER en 
Nutrition Santé 
Longévité 

MecaGR02
VIVID

i-MOCCA

Oprichten van 
en labelling door 
innovatieclusters  

Het 2 Zeeën Programma heeft getracht deze vormen van samenwerking 
te stimuleren en heeft zeven projecten ondersteund die zich richtten op 
innovatie en onderzoek: EcoMIND, IDEA, MultiDES, MeCagr02, I-MOCCA, 
VIVID en FUSION. 
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1.d – De toeristische sector ondersteunen en het duurzaam 
toerisme bevorderen

Toerisme is een belangrijke economische sector in het 2 Zeeën-gebied, met 
befaamde toeristische trekpleisters in alle vier de lidstaten. De regio heeft 
genoeg in huis om aantrekkelijk te zijn voor toeristen: natuurlijke en stede-
lijke stranden en kustgebieden, historisch erfgoed, met name uit de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog, dynamische steden rijk aan cultuur, enz. 
Deze operationele doelstelling was erop gericht het duurzame toerisme in 
het gebied te versterken door middel van beter geïntegreerd regionaal toe-
rismebeleid in combinatie met een hoogwaardig aanbod aan toeristische 
voorzieningen. In het kader van deze doelstelling zijn er acht projecten on-
dersteund: Shaping 24, Face2Face, SusTRIP, CAST, GREET, STEP, SEACo 
en Great War.

De zichtbaarheid van het gebied als belangrijke toeristische 
bestemming is vergroot

Toeristische trekpleisters zijn beter toegankelijk en 
‘toeristvriendelijker’ gemaakt

• 32 erfgoedlocaties en 
toeristische voorzienin-
gen verbeterd 

• 1 ecolodge en 1 veer-
pont op zonne-

 energie gerealiseerd
• 2 ‘greeter’ netwerken
• 11 bedrijfsstudies en 

masterplannen

Great War
Face 2 Face
GREET, CAST
Shaping 24

SeaCo

Ontwikkelen van hoog-
waardige, duurzame 

toeristische trekpleisters

• 1 model voor het 
meten van de eco-
nomische impact

• Afstemming van het 
toerismebeleid in 
het 2 Zeeën-gebied

• Bedrijfsonder-
 steuning aan 276 

KMO’s/MKB
 

SusTRIP
CAST

SEACo

Ondersteunen van 
regionaal toerismebe-
leid en lokale bedrijven 

• 44 marketing-
 campagnes
• 100.000 door de 

Lonely Planet 
 gepubliceerde 

gidsen

CAST 
GREET
SEACo

Promoten van het 2 
Zeeën-gebied door 

middel van marketing-
campagnes
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1.e – De ondernemersgeest bevorderen en de ontwikkeling 
van werkgelegenheid en het menselijk kapitaal vereen-
voudigen

De Lissabonstrategie streeft een arbeidsparticipatiepercentage van 70% na, 
iets wat alleen in Engeland wordt gehaald. Op het gebied van werkgelegen-
heid bestaan tussen de lidstaten grote verschillen. In het kader van deze 
operationele doelstelling zijn vier projecten goedgekeurd: BPPE, GAPS, 
BUFU en Crysalis. 

Betere inzetbaarheid
Beter faciliteren van bedrijven om nieuwe markten aan

 te boren en kansen te creëren 

• Persoonlijke bege-
leiding van mensen 
uit achterstands-
groepen (488)

• Professionele 
 training in de 

bouw: 192 arbeids-
overeenkomsten 
voor langere tijd & 
550 arbeids-

 overeenkomsten 
voor kortere tijd

 
BPPE
BUFU

Meer 
werkgelegenheid voor 
langdurig werklozen

• Professionele 
ondersteuning 
van studenten 

• Professionele 
netwerken 

• 1 grensoverschrij-
dend stagesys-
teem 

 

Crysalis
GAPS

Meer 
werkgelegenheid 

voor jonge mensen D
O
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1.f – Het ondersteunen van de toegankelijkheid van het 
programmagebied, met name het gebruik en uitwisseling 
van bestaande infrastructuren

Het Programmagebied beschikt over het algemeen over goede verbindin-
gen, die de verschillende regio’s niet alleen met elkaar verbinden maar ook 
met grote steden elders in Europa. Het 2 Zeeën-gebied wordt daarnaast 
gekenmerkt door het Kanaal en de Noordzee, waardoor het maritieme 
transport altijd een belangrijke rol heeft gespeeld bij lokale economische 
activiteiten. De havens in het gebied zijn van belang voor de internationale 
handel. Zowel het vracht- als personenvervoer neemt toe, met name inter-
nationaal, waardoor het belangrijk is dat de havens beschikken over mo-
derne vervoersinfrastructuur. 

In het kader van deze operationele doelstelling heeft het Programma zich 
gericht op het ontwikkelen en optimaliseren van de vervoersinfrastructuur 
om de bereikbaarheid van het gebied te vergroten.

Grotere capaciteit van de havens 
Afstemming van het beleid in het 2 Zeeën-gebied

• 6 economische 
ontwikkelings

 strategieën 
• 8 havens hebben 

geprofiteerd van de 
investeringen  

C2C

Verbeteren van de
infrastructuur van 

de havens om 
intermobiliteit te 

bevorderen 
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Prioritaire as II : 
Een gezonde en veilige omgeving 
bevorderen en ontwikkelen

2.a  De ontwikkeling bevorderen en verbeteren van 
 activiteiten inzake geïntegreerd beheer van
 kustgebieden, maritieme rijkdommen en estuaria

2.b  Activiteiten ontwikkelen om natuurlijke,
 technologische en menselijke risico’s te vermijden en  
 te verhelpen, en om de kwaliteit van de omgeving 
 te vrijwaren

2.c  Energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 
 hernieuwbare energieën bevorderen 

2.d  Beschermen, versterken en beheren van natuur en 
 landschap, waaronder het natuurlijk erfgoed,
 en de relatie tussen stedelijke, randstedelijke en 
 landelijke gebieden

2.e  Goede praktijken bevorderen bij het beheer van 
 water, rijkdommen en afval, en een duurzaam
 gebruik van de natuurlijke rijkdommen

€ 37,74 mln.
EFRO 

24 
projecten

1717



2.a – De ontwikkeling bevorderen en verbeteren van activi-
teiten inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden, 
maritieme rijkdommen en estuaria
 
Er zijn veel beschermde natuurgebieden in het 2 Zeeën-gebied, met name 
langs de kusten. Versnippering van het landschap, uitdijing van steden en 
het verlies van biodiversiteit vormen echter belangrijke bedreigingen voor 
het gebied, die moeten worden aangepakt. De waardevolle zee- en kustge-
bieden zijn van groot belang voor het 2 Zeeën-gebied en het Programma 
heeft getracht door de bevordering van duurzame beheermethoden deze 
gebieden te beschermen. 
In het kader van deze operationele doelstelling zijn er drie projecten onder-
steund: C-SCOPE, CC2150 en ISECA. Deze projecten waren gericht op een 
duurzamer beheer van de kustgebieden in het 2 Zeeën-gebied en hebben 
bijgedragen aan de implementatie van het geïntegreerde maritieme beleid 
van de Europese Unie. 

Meer kennis en vaardigheden onder professionals ten behoeve van 
duurzamer en meer geïntegreerd milieubeheer.

Beter gecoördineerde strategieën waarbij grensoverschrijdende 
aspecten in lokale/regionale plannen worden geïntegreerd

Bewustwording ten aanzien van risico’s en vervuiling

• GIS-tools voor 
kustbeheer

• Beleidsaanbevelin-
gen geïntegreerd 

 in kustbeheer-
 strategieën

C-SCOPE

Bevordering van 
geïntegreerd 

kustzonebeheer

• Instrumenten en 
 methoden ten behoeve 

van participatie van de 
lokale bevolking

• 1 bewustmakingsinitiatief 
m.b.t. verontreiniging van 
de zee en overstromings-

 risico’s
• Plaatselijk actieve 
 groepen
 

CC2150, C-SCOPE
ISECA

Betrekken van de plaatselij-
ke bevolking in kustgebieden 

bij duurzaam kustbeheer

• 1 wiskundig model 
m.b.t. het meten 
van de kwaliteit van 
zeewater op basis 
van satellietgege-
vens

• 1 gezamenlijke 
 database 

ISECA 

Verbeteren van de 
kwaliteit van mariene 

hulpbronnen  
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2.b – Activiteiten ontwikkelen om natuurlijke, technologi-
sche en menselijke risico’s te vermijden en te verhelpen, 
en om de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren

Als gevolg van zijn geografische kenmerken en de aanwezigheid van veel 
industrie is het 2 Zeeën-gebied uiterst gevoelig voor risico’s. Met name de 
kustgebieden zijn kwetsbaar als gevolg van de stijgende zeespiegel, droog-
te, overstromingen, extreem weer en kusterosie. Omdat er in het Franse 
en Nederlandse deel van het Programmagebied veel industrie is geves-
tigd, worden zij bovengemiddeld blootgesteld aan technologische gevaren. 
Daarnaast laat vervuiling zich niet tegenhouden door grenzen, dus is het 
zaak dat de lidstaten dit probleem gezamenlijk aanpakken.

Meer kennis en vaardigheden onder professionals ten behoeve 
van duurzamer en meer geïntegreerd milieubeheer

Verbeterd risicobeheer in het 2 Zeeën-gebied
Verbeterde maritieme veiligheid in het 2 Zeeën-gebied

• 7 risico-beheers-
instrumenten 

• 9 voorlichtings- 
campagnes 
voor de lokale 
bevolking en 
beleidsmakers 

FLOODCOM
FLOOD Aware

Risico’s als gevolg 
van overstromingen 

voorkomen 

• 4 MIRG-teams 
(Maritime Incident 
Response Groups) 
die samen interven-
ties op zee kunnen 
uitvoeren

MIRG-EU

Verbeteren van 
maritieme 
veiligheid 

• 2 gezamenlijke 
methodes om de 
zeewaterkwaliteit 
te beoordelen

• 18 wetenschappelij-
ke publicaties 

DYMAPHY
MEMO

Bewaken van de 
zeewaterkwaliteit  
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• 2 nieuwe 
 oplossingen om 
 industriële 
 vervuiling te 
 reduceren

CleanTech

Voorkomen van 
technologische 

risico’s 

• 36 trainingen voor 
professionals 

• 1 gezamenlijke 
strategie voor 

 de bosbouw
• 5 locaties 
 verbeterd

MultiFor

Beschermen en 
bevorderen van 

de bosecosysteem-
dienstverlening 

In het kader van deze operationele doelstelling zijn er zeven projecten 
ondersteund, om risico’s van diverse aard in het 2 Zeeën-gebied te voor-
komen: CleanTech, MultiFor, DYMAPHY, FLOODCOM, FLOOD Aware, 
MEMO en MIRG-EU. 
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2.c –  Energie efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuw-
bare energieën bevorderen 

Ten aanzien van energie is het gebied zeer afhankelijk van geïmporteerde 
brandstof. Duurzame energie maakt maar een klein deel uit van het totale 
energieverbruik en het is belangrijk dat de energie-efficiëntie in het 
Programmagebied wordt verbeterd. 

Deze operationele doelstelling was gericht op verbetering van de energie-
efficiëntie en ondersteuning van de ontwikkeling van duurzame energie. 
Om deze doelstelling te realiseren zijn er drie projecten ondersteund: SIS-
Co richtte zich op duurzaam beleid ten behoeve van energie-efficiëntie, en 
SCODECE en ACE droegen bij aan de implementatie van innovatieve pro-
cessen om vervuiling en energieverbruik terug te dringen.

Meer kennis en vaardigheden onder professionals ten behoeve 
van duurzamer en meer geïntegreerd milieubeheer

Beter gecoördineerde strategieën waarbij grensoverschrijdende 
aspecten in lokale/regionale plannen worden geïntegreerd

Bewustwording ten aanzien van duurzame ontwikkeling

• 12 instrumenten 
voor professionals 
om duurzame prak-
tijken op het gebied 
van planning en 
beleid te ontwikkelen 

SISCo
ACE

Bevorderen van 
duurzaam beleid  

• 1 biodieselmotor met 
lage verbranding

• 2 business units 
aangepast om hun 
energie-efficiëntie te 
verbeteren 

• 19 bedrijvenparken 
waar energie-

 efficiëntiemaatregelen 
zijn genomen 

 
SCODECE

ACE

Implementeren van 
innovatieve processen  D
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2.d – Beschermen, versterken en beheren van natuur en 
landschap, waaronder het natuurlijk erfgoed,en de relatie 
tussen stedelijke, peri-urbane en landelijke gebieden 

Het Programmagebied omvat natuurgebieden die zijn beschermd vanwege 
hun landschappelijke kwaliteit, hun biodiversiteit of hun erfgoeddimensie. 
In Engeland zijn er 17 AONB’s (Area of Outstanding Natural Beauty) aan-
gewezen, in Frankrijk liggen er in het 2 Zeeën-gebied 321 nationaal be-
schermde natuurgebieden en 39 Natura 2000-gebieden, Vlaanderen heeft 
38 gebieden die onder de Habitatrichtlijn en 32 gebieden die onder de Vo-
gelrichtlijn vallen, terwijl Nederland 33 Natura2000-gebieden heeft. 
In het kader van deze prioriteit zijn er zeven projecten ondersteund: ARCH, 
ATC, Balance, Natura People, Urban Habitats, TGN en RINSE. 

Meer kennis en vaardigheden onder professionals ten behoeve van 
duurzamer en meer geïntegreerd milieubeheer

 Bescherming van natuurlijke omgevingskenmerken
Bewustwording ten aanzien van duurzame ontwikkeling

• 54 natuurgebieden 
en natuurinfrastruc-
turen verbeterd 

• 5 milieustrategieën 
• 4 bewustwordings-
 campagnes 
• betrokkenheid van 

1433 vrijwilligers 

BALANCE
ATC

RINSE
Urban Habitats

Bescherming en 
versterking van 
natuurgebieden  

• 2 gezamenlijke 
 GIS-tools ten 
 behoeve van 
 natuurlijke habitats 

en ecotoerisme 
• 26 milieustudies 

ARCH
ATC

RINSE

Verbetering van 
instrumenten voor 

milieubeheer 

• Netwerk van 
 natuur- en 
 cultuurlocaties
• Onderzoek m.b.t. 

de waarde van 
natuurgebieden 
voor de lokale 
economie 

TGN
Natura People

Integratie van 
natuurgebieden in 
lokale economie 
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2.e – Goede praktijken bevorderen bij het beheer van 
water, rijkdommen en afval, en een duurzaam gebruik van 
de natuurlijke rijkdommen 

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het milieu gewaarborgd wordt, 
is de dagelijkse praktijk van belang. Burgers moeten worden betrokken bij 
de bescherming van onze gemeenschappelijke hulpbronnen. Afvalbeheer 
is een belangrijk aspect met een grote impact op het milieu. Het is iets waar 
alle regio’s in het Programmagebied mee te maken hebben. In alle lidstaten 
is de hoeveelheid huishoudelijk afval de laatste jaren licht toegenomen en 
het Operationeel Programma was dan ook gericht op doelmatiger afvalbe-
heer en het reduceren van afval.

In het kader van deze operationele doelstelling zijn er vier projecten onder-
steund: PRISMA, INSPIRER, SWAP NOW en Bike Friendly Cities. 

Meer/betere innovatie-/onderzoekscapaciteit om 
de milieukwaliteit te verbeteren 

Energiebesparing
Bewustwording ten aanzien van duurzame ontwikkeling

• 2 programma’s m.b.t. 
recycling en afvalbe-
heer voor buurten 

• 1 programma voor 
het stimuleren van 
het fietsgebruik

• 104 huishoudens 
profiteerden van 
energie-efficiëntie-
maatregelen 

INSPIRER
SWAP NOW

Bike Friendly Cities

Bevorderen van dagelijkse 
duurzame praktijken  

• Ontwikkeling van in-
novatieve processen 
ten behoeve van het 
hergebruik van slib 

• 2 pilot-projecten 
waarbij deze nieuwe 
technieken werden 
gebruikt (dijk en 
weg) 

PRISMA

Verbeteren van 
slibbeheer D
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Prioritaire as III : 
Verbetering van de leefkwaliteit 

3.a  Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en  
 het welzijn van de verschillende groepen in
 de maatschappij 

3.b  Kwalitatieve publieke diensten blijven aanbieden aan  
 de bevolking, inclusief mobiliteit en
 gezondheidsvoorzieningen

3.c  De samenwerking inzake onderwijs en opleiding 
 ondersteunen, in het kader van levenslang leren
 en het aanleren van nieuwe talen

3.d  Bevordering, opwaardering en behoud van het 
 collectieve erfgoed en culturele goederen,
 evenals de ontwikkeling van de creativiteit en design
 en samenwerking tussen de media.

3.e  Actieve vrijetijdsbesteding ontwikkelen, inclusief het  
 bevorderen en opwaarderen van de
 infrastructuren en het sociale toerisme

 

€ 41,19 mln. 
EFRO 

27 
projecten
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3.a - Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en 
het welzijn van de verschillende groepen in de maatschappij 

De bevolking van het 2 Zeeën-gebied is goed opgeleid: 88% heeft een diplo-
ma. Er zijn echter grote verschillen tussen de diverse regio’s: in Nord-Pas-
de-Calais is er gebrek aan mensen met een postdoctorale opleiding en in 
Zuid-Nederland is er een tekort aan technische vaklieden. Het 2 Zeeën-
gebied is ook aantrekkelijk voor migranten, waarbij het aantal immigranten 
uit niet-EU-landen hoog is. Deze groepen hebben specifieke aandacht no-
dig, omdat zij vaak lager zijn opgeleid, moeilijk werk vinden en nogal eens 
te maken krijgen met sociale uitsluiting.

Betere integratie van achterstandsgroepen
Betere inzetbaarheid 

Bewustwording ten aanzien van Europese identiteit, 
culturele en/of sociale verschillen

• 47 professionele 
trainingsprogram-
ma’s 

• 6.594 mensen 
getraind 

Heroes 2C 
iLaebor
SUCCES

Ondersteuning van 
achterstands-

groepen bij het 
vinden van 
een baan

• Mentoring- 
 en ‘zachte’ 
 ondersteunings-
 programma’s: taal, 

IT, zorg, 
• Culturele
 uitwisselingen

ACCES, AIMER
Villa

Cross Media

Bevorderen van 
wederzijds begrip tussen 

verschillende groepen 
voor elkaars cultuur

• Verbetering van de 
openbare ruimte in 
achterstandswijken 
in 4 steden

• 30 buurt-
 programma’s 

DNA
SUCCES

Verbeteren van de 
leefkwaliteit in 

achterstandswijkenD
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• 4 ondersteunings-
programma’s voor 
gezinnen waarin 
drugsproblematiek 
speelt 

• 3 participatie-
 programma’s 

CAFTA

Voorlichting over drugs 
en ondersteuning van 

gebruikers en hun 
familie 

In het kader van deze operationele doelstelling zijn er acht projecten onder-
steund, allemaal gericht op sociale integratie en het welzijn van de bevol-
king van het 2 Zeeën-gebied: ACCES, AIMER, Heroes 2C, SUCCES, iLaebor, 
Villa Cross Media, CAFTA en DNA. 
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3.b - Kwalitatieve publieke diensten blijven aanbieden aan 
de bevolking, inclusief mobiliteit en gezondheidsvoorzie-
ningen 

De vergrijzing in het 2 Zeeën-gebied neemt toe, wat vraagt om een goede 
kwaliteit en hoge dichtheid van gezondheidszorg- en publieke dienst-
verlening. Dit geldt vooral voor landelijke en kustgebieden, waar op veel 
plaatsen sprake is van achterstand. Vijf projecten waren gericht op verbete-
ring van de dienstverlening aan de bevolking. Drie ervan, namelijk Dignity 
in Care, SHIVA en SYSIASS, richtten zich op verbetering van de volksge-
zondheid en medische zorg, terwijl bij CBOOPSD en TSE de focus lag op 
verbetering van de publieke dienstverlening.

Effectievere publieke dienstverlening
Verbeterde volksgezondheid en meer welzijn van de bevolking

Betere integratie van achterstandsgroepen

• 386 professionals 
opgeleid om de 
waardigheid van 
de patiënt te 
integreren in hun 
dagelijkse werk

• 6 paramedische 
prototypes 

Dignity in Care 
SHIVA

SYSSIAS

Verbeteren van de 
volksgezondheid en 

medische zorg  

• 3 nieuwe publieke 
dienstverleners

• 16 pilot-projecten 
op het gebied van 
sociale integratie

TSE
AIMER

CBOOPSD

Verbeteren van de 
kwaliteit van de 

publieke 
dienstverlening 
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3.c -  De samenwerking inzake onderwijs en opleiding on-
dersteunen, in het kader van levenslang leren en het aan-
leren van nieuwe talen 

Gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur en erfgoed zijn altijd 
een sterk punt geweest van grensoverschrijdende samenwerking in het 2 
Zeeën-gebied. Er is grote behoefte aan dit soort projecten die een bijdra-
ge leveren aan de Lissabon- en Göteborgstrategie. Tegelijkertijd richtte het 
Operationeel Programma zich op levenslang leren en opleidingskansen. 

In het kader van deze operationele doelstelling zijn er twee projecten on-
dersteund: BOAT 1550 BC en Learning Cities. Het eerste project richtte 
zich op de restauratie van een schip uit 1550 v. Chr. en het betrekken van de 
bevolking bij recente archeologische ontdekkingen. Het tweede project was 
gericht op moeilijk bereikbare groepen met als doel om hun leefkwaliteit te 
verbeteren door middel van onderwijs.

Meer kennis / begrip van grensoverschrijdende geschiedenis
Bescherming van erfgoed en historische waarden

Betere integratie van achterstandsgroepen

• Scheepsreplica uit 
1550 v. Chr.

• 1 catalogus met 47 
wetenschappelijke 
artikelen over de 
bronstijd

• 4 tentoonstellingen
• Educatiesets 

BOAT 1550 BC 

Bevorderen 
van erfgoed 

• 12 opleidings-
 programma’s voor 

kansarmen
• 18 trainingen op 

het gebied van 
sociale integratie

• Betere opleidings-
faciliteiten 

Learning Cities 

Verbeteren van 
de kwaliteit van de 

publieke 
dienstverlening  
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3.d - Bevordering, opwaardering en behoud van het collec-
tieve erfgoed en culturele goederen, evenals de ontwikke-
ling van de creativiteit en design en samenwerking tussen 
de media

In het 2 Zeeën-gebied bevinden zich erfgoed en natuurgebieden van hoge 
kwaliteit, bijvoorbeeld locaties en gebieden die zijn opgenomen op de 
Werelderfgoedlijst, zoals Canterbury Cathedral, de klokkentorens van België 
en Frankrijk, en AONB’s (Area of Outstanding Natural Beauty), zoals de klif-
fen van Dover. Het is belangrijk dat deze plekken worden beschermd en 
behouden: zij weerspiegelen de identiteit van het gebied en vormen een 
belangrijke toeristische trekpleister. 

Toeristische trekpleisters beter toegankelijk en
 ‘toeristvriendelijker’ gemaakt

Bescherming van erfgoed en historische waarden
Meer kennis / begrip van grensoverschrijdende geschiedenis

• 110 locaties 
 verbeterd of 
 gerenoveerd
• 8 studies / 

best-practice-
 gidsen m.b.t. 
 erfgoedrestauratie
• 31 culturele 
 evenementen 

C21P
T.R. 

HERE
HMS

WWII HERITAGE 
Walls & Gardens 

Beschermen van 
cultureel en 

historisch erfgoed 

• 56 culturele 
 evenementen
• 7 professionele 

trainings-
 programma’s 

ICP
IC-MUSIC 

Sea Media 
LCP

Stimuleren van 
samenwerking in de 

culturele sector 

• 29 gezamenlijke 
voorlichtings-

 campagnes
• 3 publieks-
 ontwikkelings-
 strategieën 

T.R. 
HERE
LCP

Walls & Gardens 
HMS

Stimuleren van 
publieks- en 

toerisme-ontwikkeling 

D
O

EL
PR

O
JE

CT
EN

RE
SU

LT
A

TE
N

EF
FE

CT
EN



• 1 programma m.b.t. 
scheepsbouw-

 vaardigheden
• 3 schepen 
 gerenoveerd
• 2 schepen gebouwd 

TMS

Behouden en 
stimuleren van 
scheepsbouw-
vaardigheden 

Daar staat tegenover dat er weinig samenwerkingsinitiatieven tussen lokale 
media en culturele actoren waren in het grensoverschrijdende gebied.
In het kader van deze prioriteit zijn er elf projecten ondersteund: C21P, 
HERE, HMS, WWII HERITAGE, IC-MUSIC, ICP, LCP, SeaMedia, TMS, T.R 
en Walls and Gardens. 
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3.e - Actieve vrijetijdsbesteding ontwikkelen, inclusief het 
bevorderen en opwaarderen van de infrastructuren en het 
sociale toerisme 

In het kader van deze operationele doelstelling heeft het Programma 
slechts één project ondersteund, te weten MaxiGreen, dat zich richtte op 
het hergebruik van natuurlijk erfgoed om nieuwe economische kansen te 
bieden of recreatieve activiteiten te ontwikkelen, met behoud van het na-
tuurlijke en industriële erfgoed. 

Bescherming van erfgoed

• 5 landschapsvisies
• 1 gezamenlijke 

communicatie-
 strategie voor groen 

erfgoed
• Betere toeganke-

lijkheid van de 5 
projectlocaties 

MAXI GREEN

Behoud van 
natuurlijk erfgoed D

O
EL

PR
O

JE
CT

EN
RE

SU
LT

A
TE

N
EF

FE
CT

EN



Prioritaire as IV : 
Gemeenschappelijke prioriteit met het 
Frans-Engels Kanaalprogramma  

4.a  De grensoverschrijdende samenwerking verbeteren  
 en gezamenlijke acties op touw zetten over
 de gemeenschappelijke belangen van de zone, in   
 hoofdzaak die met een maritiem karakter

4.b  De kapitalisatie en het delen van goede praktijken  
 bevorderen en de activiteiten stimuleren om
 de projecten uit elk programma met elkaar in een  
 netwerk te verbinden met betrekking tot
 strategische thema’s voor het geografische gebied 

4.c  Op voorstel van de verantwoordelijke instanties van  
 de programma’s specifieke, strategische
 projecten ontwikkelen, die door deze als prioritair  
 worden beschouwd

 

€ 11,44 mln.
EFRO 

7 
projecten
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Om de concrete resultaten van de projecten te kunnen beoordelen, werd 
een thematische aanpak gekozen. De zeven ondersteunde projecten werden 
beoordeeld op basis van hun doelen. Er werden drie doelstellingen geselec-
teerd: intensiveren van de samenwerking tussen universiteiten en ken-
nisinstellingen, verbeteren van geïntegreerd kustbeheer en bescher-
men van grensoverschrijdend erfgoed. 

• 1 netwerk van 
wetenschappers 
op het gebied van 
neurowetenschap-
pen 

•  64 onder-
zoeksprotocollen

•  3 protocollen 
voor het gebruik 
van mariene 
biomoleculen ten 
behoeve van de 
vorming van nieuw 
huidweefsel en 
detoxificatie

TC2N 
BioCare 

Intensivering van 
de samenwerking

tussen
universiteiten en

kennisinstellingen 
en behoeve van 

innovatie 

• 44 wetenschappe-
 lijke artikelen
• Archeologisch 

onderzoek naar de 
manier waarop kus-
ten door de eeuwen 
heen veranderen 
en een toolkit voor 
beleidsmakers

•  1 wiskundig model 
om de vervuiling 
door microplastics 

 in het 2 Zeeën-
 gebied te meten
•  4 prototypes van 

UAV’s (Unmanned 
Aircraft Vehicle) ten 
behoeve van de 
veiligheid op zee 

ARCH-MANCHE
MICRO 

3i 

Verbetering van 
geïntegreerd 

kustzonebeheer 

• 2 voorlichtings-
campagnes 

• 1 GIS-database 
van scheeps-
wrakken in het 2 
Zeeën-gebied 

• Sociaal-
 economisch 

onderzoek naar 
de rol van visserij 
binnen lokale 
gemeenschappen 

•  1 toolkit voor 
beleidsmakers 

A2S 
GIFS 

Bescherming van 
grensoverschrijdend 

erfgoed
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INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

Het INTERREG 2 Zeeën Programma is een Europees subsidieprogramma dat grensover-
schrijdende samenwerking promoot tussen partners uit Frankrijk, Engeland, België (Vlaan-
deren) en Nederland. Het beoogt de bevordering van de concurrentiekracht en het poten-
tieel aan duurzame groei in de maritieme en niet-maritieme sector door de totstandkoming 
en ontwikkeling van grensoverschrijdende partnerschappen.




