
 

 

Interreg Vlaanderen-Nederland VI Projectideeën 

 
HZ University of Applied Sciences en Vlakwa zoeken partners en ideeën voor Interreg Vlaanderen 

Nederland VI projecten met een focus op Nature-Based Solutions en opslag van water. Bent u 

geïnteresseerd in een grensoverschrijdend samenwerkingsproject, dan kan u contact opnemen met 

HZ University (Emma Mc Ateer emma.mcateer@hz.nl) of Vlakwa (Bastiaan Notebaert bn@vlakwa.be). 

Graag ontvangen we reacties van geïnteresseerde partners voor 25 oktober.  

Praktische details 

Welke partners zoeken we? 
Voor deze call zijn we op zoek naar casussen waarin Nature-Based Solutions in een pilotstudie fysiek 

kunnen worden geïmplementeerd. Het doel is om te laten zien wat deze Nature-Based Solutions 

kunnen betekenen op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatadaptatie, met een focus op 

de behandeling en opslag van grote watervolumes, zoals bijvoorbeeld via kreekruginfiltratie, 

natuurlijke buffer bassins of constructed wetlands. De pilots moeten innovatief zijn met betrekking 

tot de geselecteerde technologieën en hun toepassing. 

Zoals bij alle Interreg projecten, zal het project zich richten op grensoverschrijdende samenwerking 

en kennisuitwisseling; hoe partijen kunnen samenwerken en kennis delen om duurzame ontwikkeling 

in het grensgebied te verbeteren. Wij zijn daarom op zoek naar een projectconsortium en pilotcases 

van beide kanten van de grens. 

Wat betreft de opzet van het project; zowel de pilots (infrastructuur) als het onderzoek zelf vallen 

(mogelijk) onder de subsidie, rekening houdend met de Interreg staatssteunregels.  Enkel demo’s in 

het programmagebied komen in aanmerking: zuidelijk Nederland en het grootste deel van Vlaanderen 

(details zie verder). 

Samen met de geïnteresseerde organisaties en bedrijven zullen wij een projectvoorstel indienen bij 

Interreg Vlaanderen-Nederland. 

 

Wat is Interreg? 
https://www.grensregio.eu/  

Timing 

• Opening call: eind 2021 (nog geen vaste datum) 

• Indienen van 1e fase projectvoorstel: begin 2022 

• Goedgekeurde projecten starten eind 2022 of begin 2023 en duren ~3 jaar.  

Steunpercentage 

• Subsidie = max 50% van projectkosten  

Projectconsortium:  

• Grensoverschrijdend is een voorwaarde, minimaal 1 partner vanuit Vlaanderen 
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Figuur 1: Interreg Nederland-Vlaanderen Programmagebied 

 

Projectoproepdetails: 
Thema B: Een groener Europa; Klimaat, milieu en natuur 

• B4 - Gezamenlijke ontwikkeling of herstel van groene en blauwe infrastructuur of 

ecosystemen, met het oog op klimaatadaptatie. Acties gericht op het vrijwaren van de 

beschikbaarheid van zoet water 

• B5 - Grensoverschrijdende onderzoeken naar haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van 

innovatieve (combinaties van) technologieën die bijdragen aan een meer efficiënte omgang 

met hulpbronnen en de ontwikkeling van een meer circulaire economie 

• B6 - Gezamenlijke ontwikkeling of herstel van groene en blauwe infrastructuur of 

ecosystemen. Grensoverschrijdend beheer en aanpak van terreinen, water- en 

bodemkwaliteit 

 

Inhoudelijke details 

Mogelijke onderzoeksvraag: 
Op welke wijze kan het grensgebied tussen Vlaanderen en Nederland optimaal gebruik maken van het 

beschikbare zoete water, zodanig dat er een robuust en klimaatbestendig watersysteem ontstaat aan 

beide zijden van de landsgrens? 

Denk aan Nature-Based Solutions (NBS), bijvoorbeeld wetlands met opslag en wateropslag in het 

algemeen (kreekruginfiltratie, buffer bassins, aquifer recharge) als mogelijke oplossingen. Focus op 

B5 en B4 uit de call.  

Mogelijke subvragen: 
1. Hoe kan dit watersysteem goed worden gemonitord, gecontroleerd en bestuurd? 

2. Welke niveaus van samenwerking en governance zijn nodig tussen welke partijen om 

grensoverschrijdende zoetwaterbeschikbaarheid te ondersteunen? 

 



 
 

 

3. Welke mogelijkheden zijn er voor grootschalige opslag van zoetwateroverschotten in de 

winter ten behoeve van zomer/droogte? En welke opties zijn haalbaar met de NSP (North Sea 

Ports)-regio? 

4. Waar komt het water vandaan, wat is de kwaliteit; en hoe kan het naar de opslaglocaties 

worden getransporteerd? 

5. Welke aanvullende (NBS+) waterbehandeling is nodig voor of na opslag voor gebruik in 

landbouw en industrie? Waar moet deze behandeling (optimaal) plaatsvinden? 

6. Wat is de meerwaarde van de NBS voor opslag en behandeling? Hoe profiteren de omgeving 

en het milieu hiervan? 

7. Kunnen NBS oplossingen ook specifieke probleemstoffen (microverontreinigingen, 

pharmaceuticals, ….) verwijderen? Wat zijn de technische benodigdheden van de NBS? 

 

Relatie met andere initiatieven: 
GO-FRESH is een onderzoeksproject uit het verleden dat veel opleverde in de regio op het gebied van 

ondergrondse opslagmogelijkheden. Het huidige project Interreg 2Seas FRESH4Cs is een stap verder 

gegaan met onderzoek naar wateropslag en transportmogelijkheden in kustgebieden. Binnen 

FRESH4Cs blijkt het dat in sommige situaties waterzuivering nodig is voordat infiltratie in de 

ondergrond kan plaatsvinden. In de huidige TKI project “Wetlands als voorzuivering” bij Dow 

Terneuzen, is de waterzuiveringsefficiëntie van een pilot wetland onderzocht. Beide projecten 

FRESH4Cs en Wetlands lopen binnenkort af. 

Een nieuw Interreg Vlaanderen Nederland project zou het werk van FRESH4Cs en Wetlands kunnen 

opvolgen door te onderzoeken welke rol wetlands (als nature based solution optie) kunnen spelen in 

de (voor)behandeling van water voor en/of na opslag maar ook als mogelijke combinatie van 

behandeling en opslag. 

Zo’n project in de regio zou ook een bijdrage leveren aan de meerjarig project Robuust watersysteem 

Zeeuws Vlaanderen, waarvan het NWO-Perspectief project AquaConnect dat nu van start gaat ook 

deel uitmaakt.  

 

 

 

 


