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2013 - Land der Entdeckungen 

2013 - Land van ontdekkingen 

Het project "2013 – Land van Ontdekkingen" is een samenwerkingsproject van Duitse en Nederlandse 

partners uit de vakgebieden archeologische monumentenzorg, wetenschappelijk onderzoek en musea binnen 

het werkingsgebied van de EDR. Gemeenschappelijk ontwikkelen de partners een tentoonstelling over de 

archeologie van het Fries-Gronings-Ostfriese kustgebied, die te Emden en Groningen zullen worden 

gepresenteerd (projectkolom tentoonstelling). Parallel hieraan worden kleine wetenschappelijke projecten 

gerealiseerd, gericht op de actieve deelname van burgers aan archeologische werkprocessen op het terrein 

van zorg en beheer van het erfgoed en de wetenschappelijk onderzoek (projectkolom parallelprogramma). 

Over de actuele stand van het onderzoek geven colloquia informatie en over de ontwikkelingen binnen het 

project en de begeleidende programma's kan men terecht bij de nieuwe media (projectkolom dialoog). Een 

gemeenschappelijke publicatie vat de actuele stand van het onderzoek voor de lezer in begrijpelijke taal en 

rijk van illustraties voorzien samen. Het tentoonstellings- en samenwerkingsproject is de opmaat naar een 

blijvend actieve uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van monumentenzorg en archeologie 

alsmede wetenschap en musea. Het leidt ongetwijfeld op de langere termijn tot een intensivering van de 

grensoverstijgende samenwerking op deze vakgebieden.  

 

Kosten van het project 

983.540,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.09.2010 - 30.06.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Ostfriesische Landschaft 

 
Projectpartners 

 Provincie Drenthe (nat_CA) 

 Provincie Groningen (reg) 

 Provincie Groningen 

 Provincie Fryslan 

 Drents Plateau 

 Fries Museum 

 Rijksuniversiteit Groningen - Groningen Institute of Archaeology 

 Groninger Museum 

 Ostfriesisches Landesmuseum Emden 

 Nds. Landesamt für Denkmalpflege - Stützpunkt Oldenburg 

 Ev-Luth Kirchengemeinde Dornum 

 Marschenrat zur Förderung der Forschung im Küstengebiet e.V. 

 Drenths Museum 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 491.770,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 147.531,00 € 

Ostfriesische Landschaft 50.180,00 € 



Financier Bedragen 

Ostfriesisches Landesmuseum Emden 49.700,00 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 49.177,00 € 

Provincie Friesland (nat_CA) 49.177,00 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 49.177,00 € 

Rijksuniversiteit Groningen - Groningen Institute of Archaeology 47.460,00 € 

Ev-Luth Kirchengemeinde Dornum 19.888,00 € 

Groninger Museum 10.000,00 € 

Drenths Museum 10.000,00 € 

Fries Museum 5.000,00 € 

Marschenrat zur Förderung der Forschung im Küstengebiet e.V. 2.600,00 € 

Provincie Groningen (reg) 1.880,00 € 

 

  



Auf dem Weg von Anne Frank 

Geschiedkundige verwerking van de Jodenvervolging in het Derde Rijk aan de hand van het voorbeeld 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork en documentatie van nl/de ooggetuigen door middel van 

interviews 

Het Duits-Nederlandse project „Op de weg van Anne Frank” biedt een unieke mogelijkheid voor de Duits-

Nederlandse samenwerking op het gebied van de geschiedenis van de deportatie van Joodse medeburgers 

tijdens het Derde Rijk. Ook levert het een bijdrage om een beter begrip te krijgen van de toenmalige 

gebeurtenissen en biedt het mogelijkheden een en ander een passende plaats te geven bij het publiek. Dit 

project heeft als doel de verschrikkelijke en met het menselijke verstand niet te bevatten gebeurtenissen, 

gericht op de systematische vernietiging van ontelbare onschuldige mensen, te blijven gedenken. Tevens 

moet het dienen als een blijvend gedenkteken voor de huidige en toekomstige generaties. De deelprojecten 

“directe onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden in het Herinneringskamp Westerbork”, “opsporen 

van halteplaatsen in de deportatieroute naar de vernietigingskampen”, het betrekken van de voormalige 

Joodse school en de multimediale vervaardiging van alle resultaten van de documentatie met daaraan 

gekoppelde uitwerking voor het publiek, vormen het totale project.  

 

Kosten van het project 

424.550,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2012 - 30.04.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Landkreis Leer-Zentrum für Arbeit 

 
Projectpartners 

 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

 Gemeente Oldambt 

 Arbeitskreis Schule Rhauderfehn 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 212.275,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 63.682,50 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 63.682,50 € 

Gemeente Oldambt 42.455,00 € 

Landkreis Leer-Zentrum für Arbeit 42.455,00 € 

 

  



Bürgerberatung 

Aanbod van een informatie- en adviesstructuur omtrent grensoverschrijdende mobiliteit 

Het project omvat het aanbieden van advies op maat over wonen, werken en studeren in het buurland. Nieuw 

is dat het adviesaanbod zal worden uitgebreid met aspecten van de grensoverschrijdende gezondheidszorg 

en consumentenzaken. De adviesverlening zal in individuele vorm plaatsvinden, rekening houden met 

regionale bijzonderheden en zowel onafhankelijk als objectief zijn. Centraal staat de persoonlijke advisering 

van werknemers, werkgevers, werkzoekenden, trainees, studenten, gepensioneerden en patiënten. In 

samenwerking met de belastingdiensten en de pensioenverzekeraars zullen speciale spreekuren over 

onderwerpen als pensioenen, belastingaangifte e.d. georganiseerd worden. De juridische problematiek van 

grenspendelaars zal worden geïnventariseerd en geanalyseerd. In de adviesverlening zullen mogelijke 

oplossingen worden aangedragen. Als aanvulling op de individuele adviesverlening beoogt de EUREGIO 

flyers en brochures te ontwikkelen. Een kwaliteitsmanagement- en innovatieprogramma moet de processen 

optimaliseren en de klantvriendelijkheid verhogen. Het project sluit aan op het huidige project 

"Grensoverschrijdende mobiliteit". Verder is het gepland samen te werken met de EURES-partnerschappen 

aan de Nederlands-Duitse grens en deel te nemen in euregio-overstijgende arbeidsmarktprojecten. Verdere 

informatie over het project is te vinden onder: www.rheinwaddenzee.info 

  

Kosten van het project 

3.395.800,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.10.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 EUREGIO e.V. 

 
Projectpartners 

 Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.697.900,00 € 

EUREGIO e.V. 339.580,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 339.580,00 € 

Provincie Overijssel (reg_CA) 294.264,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 254.685,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 254.685,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 169.790,00 € 

Provincie Gelderland (reg_CA) 45.315,40 € 

 

  

http://www.rheinwaddenzee.info/


Der Weg in die Freiheit 

From memory to History: 70 jaar vrijheid 2014/2015. Op Weg naar Vrijheid. 

Het Rijk van Nijmegen en het gebied van de Niederrhein waren 70 jaar geleden meer dan een half jaar 

frontgebied. Deze gezamenlijke geschiedenis wordt grensoverschrijdend verteld in het project ‘Op weg naar 

vrijheid’. In het kader van 70 jaar vrijheid brengt dit Nederlands-Duitse project de historische context van 

het laatste stukje van de Tweede Wereldoorlog in beeld, vanuit een grensoverschrijdend, wederkerig 

perspectief. Het bestaat uit tentoonstellingen, evenementen en educatieve programma’s in de Euregio Rijn-

Waal. In totaal komen er acht tentoonstellingen op verschillende locaties in het grensgebied. Diverse musea 

in Nederland (Nijmegen, Overloon en Groesbeek) en in Duitsland (Kranenburg, Kleve, Weeze en Wesel) 

werken eraan mee. De exposities reizen mee met de gebeurtenissen van toen, waarbij zij elkaar opvolgen en 

soms ook overlappen. Zij worden aangevuld met evenementen, zoals wandelroutes in het landschap, lezingen 

en filmavonden. Daarnaast komt er een educatief programma voor Nederlandse en Duitse scholieren. Het 

educatieve onderdeel richt zich, naast de programma’s in de musea, ook op de omgeving. Hiervoor wordt 

onder meer een koppeling gezocht met de bestaande Europese Liberation Route. Dit project draagt bij aan 

de bewustwording van de gezamenlijke geschiedenis in de grensregio. 

 

Kosten van het project 

308.957,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2013 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 

 
Projectpartners 

 Gemeinde Kranenburg 

 Museum Het Valkhof 

 Oorlogsmuseum Overloon 

 Stadt Kleve 

 Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 

 Royal Airforce Museum Weeze 

 Preussen Museum Wesel 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 151.479,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 46.343,60 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 46.343,60 € 

Sponsors D (Vertegenwoordigd door het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945) 26.791,40 € 

Museum Het Valkhof 18.000,00 € 

Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 14.000,00 € 

Stadt Kleve 6.000,00 € 

 

  



Dienstverlening grensarbeid 

Persoonlijke dienstverlening grensarbeid NL-D 

De persoonlijke dienstverlening op het gebied van grensarbeid in de Nederlands-Duitse grensregio is relevant 

voor ruim 165.000 grenspendelaars, uitkeringsgerechtigden, studenten en gepensioneerden. Het Nederlandse 

Bureau voor Duitse zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werkt hiervoor nauw samen met vele 

andere instanties, waaronder de Belastingdienst, het Finanzamt, het UWV, het Agentur für Arbeit en de 

Euregio’s. Uitgangspunt van alle betrokken instanties is dat de burger in grensoverschrijdende situaties op 

één punt terecht kan met al zijn vragen en problemen op het gebied van de sociale zekerheid - inclusief zorg 

- en belastingen. Hiervoor worden spreekuren verzorgd op dertien verschillende locaties langs de grens. 

Vanwege de vele bezuinigingen is in dit project onderzocht of deze persoonlijke dienstverlening aan 

grensarbeiders ook vanaf 2014 kan worden behouden door een efficiëntere inrichting van deze 

dienstverlening en financiële bijdragen van belanghebbenden in de grensregio. De projectpartners hebben de 

mogelijkheden uitgewerkt in een werkplan, dat als advies aan alle betrokken partijen wordt meegegeven. De 

positie van grenspendelaars wordt versterkt, mede door dit project. 

 

Kosten van het project 

100.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.05.2013 - 30.04.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Sociale Verzekeringsbank 

 
Projectpartners 

 Deutsche Rentenversicherungsanstalt Westfalen 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 50.000,00 € 

Sociale Verzekeringsbank 20.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 15.000,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 15.000,00 € 

 

  



Duurzaam gezond 

Ontwikkelen van ondersteuningstools voor de maaltijdvoorziening in zorginstellingen, met als 

resultaat een betere gezondheid en klanttevredenheid, reductie in de zorgkosten en in 

voedselverspilling. 

Kwalitatief goed eten draagt bij aan genezing, gezondheid en levenskwaliteit van patiënten en ouderen. Maar 

het vermindert ook de voedselverspilling en bespaart kosten voor zorginstellingen. Diverse ziekenhuizen en 

zorginstellingen in de Nederlandse regio Arnhem-Nijmegen en het Duitse Kleve werken in dit project samen 

aan duurzame maaltijdvoorzieningen. Hun doel is om goede, smakelijke maaltijden te serveren met 

streekproducten. Groente, vlees, fruit en zuivel worden afgenomen van leveranciers uit de regio. Dit is 

goedkoper en minder belastend voor het milieu, dankzij de kortere afstand van het transport. Bovendien zal 

er door de hoge kwaliteit van de maaltijden, minder eten worden weggegooid. Met als gevolg een 

kostenbesparing op de afvalverwerking. De resultaten van het project worden gedeeld met andere 

ziekenhuizen. Het project moet leiden tot een betere zorg voor patiënten, minder voedselverspilling en minder 

afval. 

 

Kosten van het project 

722.407,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2013 - 31.03.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Stichting Landwaard 

 
Projectpartners 

 Sint Maartenskliniek 

 Insula Dei 

 Katholische Kliniken im Kreis Kleve Trägergesellschaft mbH 

 ARN BV 

 Fachhochschule Münster 

 Diverzio 

 Radboudumc 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 361.203,00 € 

Provincie Gelderland (reg_CA) 108.361,00 € 

Radboudumc 64.025,00 € 

Katholische Kliniken im Kreis Kleve Trägergesellschaft mbH 49.720,00 € 

MKULNV (CA) 30.150,00 € 

Insula Dei 24.416,60 € 

Diverzio 21.231,00 € 

Fachhochschule Münster 21.028,00 € 

Stichting Landwaard 19.267,00 € 



Financier Bedragen 

ARN BV 16.689,00 € 

Sint Maartenskliniek 6.316,81 € 

 

  



Economy at School 

Economy Projekt 

Om de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse (hoge)scholen en universiteiten te bevorderen en de 

economische basiskennis van leerlingen te verbeteren, ging in 2009 het project "Economy at school" van 

start. Het Valuascollege Venlo, het Städtische Gymnasium Odenkirchen, het Hugo Junkers Gymnasium 

Mönchengladbach werken samen met de Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo en de 

Hochschule Niederrhein, met als doel om leerlingen uit klas 4 en 5 van de middelbare school (Nederland) en 

het 10e en 11e leerjaar (Duitsland) de bedrijfseconomische basisbeginselen bij te brengen. Door de oprichting 

van minibedrijven gaan de deelnemers zelf deel uitmaken van de regio. De leerlingen ontwikkelen producten 

waarvoor ze een businessplan opstellen, dat ze uiteindelijk ook in de praktijk moeten brengen. Daarbij werken 

de jongeren op de verschillende afdelingen van de onderneming (inkoop, marketing en verkoop, 

personeelszaken, productie en financiën), en nemen zij verantwoordelijkheid op zich. Op zeer pragmatische 

en grensoverschrijdende wijze verbeteren de leerlingen op die manier ook hun kennis van taal en cultuur. 

 

Kosten van het project 

442.815,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.09.2009 - 30.11.2012 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Valuascollege 

 
Projectpartners 

 Städtisches Gymnasium Odenkirchen 

 Hugo Junkers Gymnasium 

 Fontys Hogeschool 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 221.408,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 66.422,20 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 66.422,20 € 

Fontys Hogeschool 22.140,80 € 

Valuascollege 22.140,80 € 

Hugo Junkers Gymnasium 19.441,00 € 

Städtisches Gymnasium Odenkirchen 19.441,00 € 

Verein der Freunde und Förderer de Hugo Junkers Gymnasium 2.699,75 € 

Verein der Freunde und Förderer des Städt. Gymn. Odenkirchen 2.699,75 € 

 

  



euregio open house 

euregio open house 

Het euregio-huis in het Nordpark in Mönchengladbach dient als ontmoetingsplaats voor allerlei soorten 

grensoverschrijdende contacten, waar burgers, organisaties en netwerken op elk gewenst moment aan kunnen 

kloppen. De euregio rijn-maas-noord stelt haar ruimten niet alleen ter beschikking aan tentoonstellingen van 

Nederlandse en Duitse kunstenaars, maar organiseert er bijvoorbeeld ook het euregio-leerlingenspreekuur, 

dat jongeren moet helpen bij een beroepskeuze. Met dit aanbod wil de euregio ervoor zorgen dat jongeren 

een opleiding in het buurland kunnen gaan volgen. Ook wordt getracht een koppeling tot stand te brengen 

tussen de afzonderlijke projecten. Hetzelfde geldt op het gebied van de ondersteuning van de economie en 

het bedrijfsleven: workshops en interculturele seminars vormen de brug tussen de "euregio"-organisatie en 

het bedrijfsleven in de euregio. De taalcursussen 'bestuurlijk Duits en Nederlands' voor medewerkers van de 

euregio-leden blijven zeer populair; zij behoren tot het meest gevraagde aanbod van het project euregio open 

house. 

 

Kosten van het project 

616.003,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.11.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 euregio rhein-maas-nord 

 
Projectpartners 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 308.001,00 € 

euregio rhein-maas-nord 123.201,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 92.400,40 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 92.400,40 € 

 

  



EurSafety Health-net 

Euregionaal Project voor patiëntenveiligheid en bescherming tegen infecties 

Het project betreft de ontwikkeling van grensoverschrijdende strategieën en structuren teneinde de veiligheid 

van patiënten te waarborgen. De nadruk ligt daarbij op de preventie van infectieziekten. Het project sluit 

daarbij aan op het INTERREG IIIA-project "MRSA-net EUREGIO Twente/Münsterland". Het project omvat 

de volgende activiteiten: - oprichting van een grensbrede projectstructuur - oprichting van 

grensoverschrijdende kwaliteitsnetwerken - opbouw van een grensbreed kwaliteitsverbond (EurQHealth) - 

het vestigen van euregionale expertisecentra - bijscholing van het personeel in de gezondheidszorg - actieve 

voorlichting voor het grote publiek - oprichting van een telematicaplatform voor het vergaren en uitwisselen 

van data (bv. structuurgegevens, antibioticaverbruik, laboratoriagegevens, waarschuwingssysteem voor 

gevaarlijke kiemen etc.) Verdere informatie over het project is te vinden onder: 

www.eursafety.eu/indexNL.html 

 

Kosten van het project 

8.107.550,00 € 

 
Projectlooptijd 

25.11.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  

 
Projectpartners 

 Universiteit Twente 

 Laboratorium Microbiologie Twente-Achterhoek 

 Wilhelms-Universität Münster Ïnstitut für Hygiene 

 Landeszentrum für Gesundheit und Arbeit (LZG) 

 Vie Curie Medisch Centrum voor Noord Limburg 

 Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 

 Labor Centrum Nord-West 

 Kassenärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe 

 Universitätsklinikum Düsseldorf 

 Institut für Medizinische Mikrobiologie 

 Slingeland Ziekenhuis 

 Ziekenhuis Canisius Wilhelmina 

 Streeklaboratorium Emmen 

 Laboratorium voor Volksgezondheid in Friesland 

 Gesundheitsamt Mönchengladbach 

 MVZ für Laboratoriumsmedizin Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie  

 Klinikum Oldenburg 

 Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss 

 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 

 Centrum für Krankenhaus-Management, Westfälische Wilhelms-Universität 

 
Financiering 

http://www.eursafety.eu/indexNL.html


Financier Bedragen 

EFRO 4.053.780,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 810.755,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 810.755,00 € 

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)  782.083,00 € 

Universiteit Twente 404.234,00 € 

Niedersächsisches Landesgesundheitsamt 196.740,00 € 

Wilhelms-Universität Münster Ïnstitut für Hygiene 191.174,00 € 

Landeszentrum für Gesundheit und Arbeit (LZG) 153.912,00 € 

Universitätsklinikum Düsseldorf 137.464,00 € 

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 133.759,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 125.000,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 125.000,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 54.033,00 € 

Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss 45.711,00 € 

Kassenärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe 37.879,00 € 

Klinikum Oldenburg 26.965,00 € 

MVZ für Laboratoriumsmedizin Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie  18.311,00 € 

 

  



Fit for Business 

Fit for Business 

Gezonde medewerkers zijn het waardevolste kapitaal van een onderneming. Door ziekteverzuim ontstaan er 

bij de regionale MKB elk jaar immense verliezen aan productiviteit, kwaliteit en waardetoevoegingen. 

Desondanks speelt het thema gezondheidbevordering van de medewerkers doormiddel van sport, beweging 

en een gezonde leefstijl juist in kleine en middelgrote bedrijven (MKB) een verbazingwekkend kleine rol, 

ofschoon het eigenlijk een bestanddeel van de bedrijfsvoorzorgsmaatregelen zou moeten zijn. "Fit for 

Business" gaat met een innovatief en grensoverschrijdende aanpak deze tekortkoming aan. Met het project 

"Fit for Business" verkrijgen de regionale bedrijven, de sportverenigingen als nieuwe partner bij 

systematische beweging- en gezondheidbevordering en de coördinatie hiervan binnen hun bedrijf. De 

Kreissportbund Emsland en Sport Drenthe zullen tijdens de vierjarige projectduur voor in totaal 48 regionale 

MKB start analysen uitvoeren, individuele beweging- en gezondheidsconcepten ontwikkelen, deze met sport- 

en gezondheidsaanbieders (bv. sportverenigingen) omzetten en het totale proces wetenschappelijk 

begeleiden. Grensoverschrijdend worden de "Fit for Business" methode ontwikkeld, de omzetting in 

Benchmarks worden vergeleken en de effecten gemeten. Doormiddel van het project zullen er nieuwe 

samenwerkingsverbanden ontstaan tussen sport en het bedrijfsleven. Het project wordt begeleid door 

grensoverschrijdende evenementen over het thema "de fitte organisatie". 

 

Kosten van het project 

899.836,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2010 - 30.06.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Kreissportbund Emsland e.V. 

 
Projectpartners 

 Stichting SportDrenthe 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 449.918,00 € 

Deutsche und niederländische private Einrichtungen 179.968,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 134.975,00 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 134.975,00 € 

 

  



GeBZ 

Gensoverschrijdende euregionale samenwerking beroepsopleiding 

In de euregio rijn-maas-noord zijn vanwege de sterke positie van de agrarische sector veel 

beroepsmogelijkheden in die sector. In die context worden grensoverschrijdende (beroeps)opleidingen steeds 

belangrijker. De projectpartners van het project GeBZ (Grenzüberschreitende euregionale 

Berufsbildungszusammenarbeit) willen daarom niet alleen het bestaande informatieaanbod en de 

adviesstructuren op het gebied van beroepskeuze uitbreiden, maar zich daarbij ook sterk richten op de 

perspectieven van beroepen in de agrarische sector, met name met het oog op de Floriade, die in 2012 in 

Venlo wordt gehouden. Tijdens de driejarige looptijd van het project krijgen 5000 jongeren en 500 

organisaties in de euregio rijn-maas-noord informatie over de situatie in beide landen, onder andere door 

samenwerking tussen opleidingen, stages in het buurland en vakinhoudelijke samenwerking tussen 

organisaties en netwerken. 

 

Kosten van het project 

800.809,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2009 - 30.11.2012 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 imbse gmbh 

 
Projectpartners 

 IMBSE e.V. 

 ROC Gilde Opleidingen 

 citaverde College AOC Limburg 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 400.404,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 120.121,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 120.121,00 € 

IMBSE e.V. 80.080,90 € 

ROC Gilde Opleidingen 80.080,90 € 

 

  



GPT 

Grensoverschrijdend Politieteam 

In het kader van het project hebben de betrokkene partijen een grensoverschrijdend politieteam opgericht. 

Dit bestaat uit 20 medewerkers, die afkomstig zijn van vijf verschillende Duitse en Nederlandse instanties. 

De patrouillewagens worden altijd bezet door zowel een Duitse als een Nederlandse politieambtenaar. Zij 

hoeven aan de grens niet halt te houden: zodra de grens wordt overschreden wisselt de leidende 

verantwoordelijkheid van de ene naar de andere politiemedewerker. Wetsovertredingen kunnen hierdoor 

effectiever worden bestreden en veel sneller de kop in worden gedrukt. De teamleden hebben door scholingen 

de noodzakelijke Duits-Nederlandse vaardigheden op juridisch, taalkundig en cultureel gebied verworven. 

Bovendien hebben de projectpartners veilig gesteld dat 24 uur per dag vakkundig personeel voor de 

grensoverschrijdende informatie-uitwisseling bereikbaar is. Het GPT kon in zes jaar tijd 6.000 opgehelderde 

delicten en 6.000 andere activiteiten voor de arrestatie van gezochte delinquenten optekenen. Door 

uitgebreide preventie zijn risico's verkleind. De veiligheid in het EUREGIO-gebied is daardoor objectief 

verhoogd. De samenwerking en de informatiestroom tussen de deelnemende instanties is door het project 

geïntensiveerd. 

 

Kosten van het project 

867.059,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.06.2008 - 31.03.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Polizeidirektion Osnabrück 

 
Projectpartners 

 Politieregio Twente 

 Staf district Kmar Noord-Oost 

 Bundespolizeidirektion Hannover 

 Kreispolizeibehörde Borken 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 416.188,00 € 

Polizeidirektion Osnabrück 87.288,00 € 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CA) 78.036,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 78.036,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 78.036,00 € 

Bundespolizeidirektion Hannover 37.610,00 € 

Politieregio Twente 35.739,00 € 

Kreispolizeibehörde Borken 28.942,00 € 

Staf district Kmar Noord-Oost 27.184,00 € 

 

  



GPT Bad Nieuweschans (GPT-BNS) 

Grensoverschrijdend Politie Team Bad Nieuweschans 

De bevoegdheden van de veiligheidsorganen stoppen in principe bij de staatsgrens. Uitzonderingen die de 

grensoverschrijding naar de andere staat rechtvaardigen zijn in het Verdrag van Enschede geregeld. De 

normale (nationale) surveillance wordt niet in het verdrag benoemd, waardoor geconstateerde 

onregelmatigheden in het buurland, optreden in dit land niet rechtvaardigt, met uitzondering van de gevallen 

genoemd in de Schengen Uitvoerings Overeenkomst (SUO). Criminaliteit kan dus op deze manier niet bij 

een verdenking grensoverschrijdend direct en op korte termijn vervolgd worden. Door oprichting van een 

(binationaal) GPT in deze regio worden deze beperkingen deels opgeheven. De gestructureerde analyse van 

informatie in de Euregio en de inrichting van een binationale operatieve eenheid verbetert de binnenlandse 

veiligheid in een gedefinieerd grensoverschrijdend gebied (Euregio). Het GPT kan deze grenzen met al haar 

bevoegdheden overwinnen waar de verdenking bestaat dat een strafbaar feit/gevaar zou kunnen ontstaan, om 

zo gezamenlijk met de bevoegde instanties van het buurland te kunnen optreden. De veiligheid wordt zo 

gewaarborgd, net zoals het in eigen land het geval zou zijn geweest. Het doel van dit innovatieve project is 

een team van 9 ambtenaren dat binationaal is samengesteld, een vaste positie heeft ingenomen en naar 

behoefte grensoverschrijdend voor veiligheid zorgt.  

 

Kosten van het project 

376.190,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.03.2012 - 31.03.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Koninklijke Marechaussee- District Noord-Oost 

 
Projectpartners 

 Polizeidirektion Osnabrück 

 Bundespolizeidirektion Hannover 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 188.095,00 € 

Koninklijke Marechaussee- District Noord-Oost 82.420,00 € 

Polizeidirektion Osnabrück 71.258,00 € 

Bundespolizeidirektion Hannover 34.417,00 € 

 

  



grenswerte 

grenswerte 

Het project realiseerde grenzeloze kunst- en cultuurprojecten, waaraan de mensen in de regio actief 

deelnamen. Daarbij omvatte GrensWerte twee hoofdactiviteiten die in elkaar grijpen: de realisatie van 

grensoverschrijdende netwerkstructuren en de planning en uitvoering van een hoogwaardig programma van 

66 afzonderlijke deelprojecten tot 2014. 154 instellingen in het EUREGIO-gebied hebben aan de 

tentoonstellingen en acties deelgenomen. In totaal constateerden de projectpartners zo’n 34.250 bezoekers. 

Thema van de artistieke confrontatie van GrensWerte was de grens zelf, zowel concreet als in 

overdrachtelijke zin. Grens, waarden, grenswaarden: rond deze begrippen worden in een Nederlands-Duits 

dialoog verschillen en overeenkomsten, lokale geschiedenis(sen), problemen en kwesties gethematiseerd. 

Verdere informatie is op de project-website te vinden: www.grenswerte.eu 

 

Kosten van het project 

1.489.630,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2009 - 15.11.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 EUREGIO e.V. 

 
Projectpartners 

 Kreis Steinfurt 

 Stichting EUREGIO Crossborder Consultancy 

 MÜNSTERLAND e.V. 

 Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 579.675,00 € 

Provincie Overijssel (reg_CA) 165.142,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 163.860,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 111.723,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 111.723,00 € 

MÜNSTERLAND e.V. 78.963,50 € 

Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) 77.340,50 € 

EUREGIO e.V. 71.623,00 € 

Kreis Steinfurt 70.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 59.584,00 € 

 

  

http://www.grenswerte.eu/


Grenzeloos leren - Grenzenloses Lernen 

Een ontmoeting tussen scholen, politie en begeleidingsdiensten 

In het project 'Grenzeloos leren - Grenzenloses Lernen' werken scholen, politie en sociale diensten uit 

Duitsland en Nederland samen om de veiligheid van jongeren te verbeteren. Een van de onderdelen van het 

project is het ontwikkelen van een amokplan voor Nederlandse scholen op basis van ervaringen in Duitsland 

en het daar reeds bestaande model. Daarnaast worden er preventieprogramma's ontwikkeld, bijvoorbeeld om 

alcoholmisbruik en pesten tegen te gaan. Docenten, politie en BCO Onderwijsadvies wisselen informatie uit 

over de verschillende soorten leerlingenbegeleiding. Als onderdeel van het project hebben de leerlingen van 

de Hermann-Gmeiner-Hauptschule deelgenomen aan een circusproject. Tijdens de voorbereidingen hiervoor 

studeerden de jongeren niet alleen acts in, maar trainden zij ook spelenderwijs hun communicatie- en 

samenwerkingsvaardigheden. 

 

Kosten van het project 

369.155,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2010 - 31.05.2013 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Valuascollege 

 
Projectpartners 

 Der Landrat als Kreispolizeibehörde Neuss Direktion Kriminalität/KK Vorbeugung  

 Politie Limburg-Noord 

 Maximilian-Kolbe-Schule ST"dtische Katholische Hauptschule 

 Hermann-Gmeiner-Schule Städtische Hauptschule 

 BCO Onderwijsadvies 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 184.578,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 55.373,20 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 55.373,20 € 

Valuascollege 44.722,00 € 

Hermann-Gmeiner-Schule Städtische Hauptschule 7.654,40 € 

Maximilian-Kolbe-Schule ST"dtische Katholische Hauptschule 6.795,20 € 

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Neuss Direktion Kriminalität/KK Vorbeugung  6.325,20 € 

Politie Limburg-Noord 4.667,40 € 

BCO Onderwijsadvies 3.666,80 € 

 

  



Grenzgänger / Grensgangers 

Grensoverschrijdende concertreeks, cultuurtoeristische arrange-menten en informatie-voorziening in 

de grensstreek Oost-Groningen/ostfriesland 

In een gezamenlijk project van de beide muziekfestivals "Musikalischer Sommer in Ostfriesland" en het 

"Peter de Grote Festival - een Muzikale Zomer" wordt een jaarlijkse serie van ongeveer tien concerten in de 

grensstreek (vijf aan iedere kant) binnen de beide festivals ondergebracht en voorzien van een uitgebreid 

pakket toeristische informatie. Hierdoor wordt de cultuurtoeristische aantrekkingskracht van de grensstreek 

versterkt. Het concertprogramma bestaat uit hoogwaardige kamermuziek en aanverwante stromingen, een 

cultureel aanbod dat speciaal op de interesse van de cultuurtoerist is afgestemd. Bijzondere zorg wordt 

besteed aan bereikbaarheid en promotie van de concerten. Een aparte gezamenlijke drietalige brochure 

(Duits, Nederlands, Engels) bevat een uitgebreide beschrijving van de Grensconcerten en toeristische 

informatie (overnachting, bezienswaardigheden, routebeschrijving). De opzet en de verspreiding van deze 

brochure wordt samen met de cultuurtoeristische organisaties aan beide zijden van de grens gerealiseerd, 

opdat een optimale afstemming wordt bewerkstelligd. In samenwerking met Marketing Groningen, 

Ostfriesland Touristik en de VVV's wordt de brochure buiten de regio ook in het toeristische circuit verspreid. 

 

Kosten van het project 

750.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2009 - 31.03.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Ostfriesische Landschaft 

 
Projectpartners 

 Stichting Peter de Grote Festival 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 375.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 112.500,00 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 112.500,00 € 

Ostfriesische Landschaft 75.000,00 € 

Stichting Peter de Grote Festival 75.000,00 € 

 

  



GROS_Impuls_A&O 

Stimuleren van grensoverschrijdende arbeidsmarkt- (A) en onderwijsmobiliteit (O) door het 

gezamenlijk ontwikkelen van grensbrede grensoverschrijdende activiteiten 

In dit project wordt nagegaan welke actiepunten en activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt- en 

onderwijsmobiliteit door de Euregio´s op een gelijkaardige manier en afgestemd kunnen worden opgepakt 

en omgezet. Zo willen de Euregio´s een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktpotentieel in de Duits-

Nederlandse grensstreek. Dit wordt gedaan in drie fases. Eerst worden de ervaring en behoeftes 

geïnventariseerd, daarna worden potentiële grensbrede projecten nader onderzocht en tot slot worden de 

meest kansrijke grensbrede activiteiten nader uitgewerkt. 

 

Kosten van het project 

160.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.10.2013 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 EUREGIO e.V. 

 
Projectpartners 

 Euregio Rhein-Waal 

 Ems Dollart Region 

 euregio rhein maas nord RP 1 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 80.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 18.000,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 12.000,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 12.000,00 € 

Ems Dollart Region 8.000,00 € 

EUREGIO e.V. 8.000,00 € 

euregio rhein maas nord RP 1 8.000,00 € 

Euregio Rhein-Waal 8.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 6.000,00 € 

 

  



HAIP 

Netwerk bezoekerscentra Geschiedenis en Landschap 

HAIP beoogt het informeren van cultuurhistorisch geïnteresseerde bezoekers over landschapsontstaan en 

geschiedenis in kleine bezoekersinformatiecentra door middel van verschillende producten. De insteek zal 

liggen bij historische verschijnselen en gebeurtenissen die een groter dan lokale impact hebben gekend. Om 

dit bezoek te stimuleren en het aanbod beter op elkaar af te stemmen zal de netwerkfunctie komende jaren 

uitgebouwd en versterkt dienen te worden.  

 

Kosten van het project 

499.910,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.12.2008 - 30.09.2011 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Gemeinde Saterland 

 
Projectpartners 

 Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans 

 Ostfriesische Landschaft 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 249.955,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 105.000,00 € 

Gemeinde Saterland 69.955,00 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 40.000,00 € 

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans 35.000,00 € 

 

  



Hand in Hand 

Euregioproject Hand in Hand: Duits-Nederlandse samenwerking in de Euregio voor mensen met een 

geestelijk handicap en een speciale ondersteuningsbehoefte. Met de focus op de kwaliteit van de 

ondersteuning, de harmonisering van opleidingen en scholing en arbeidsmarkt 

Deze samenwerking in de Euregio Rijn-Waal werd opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking 

en een complexe zorgvraag. Doel was het verbeteren van de levenskwaliteit van deze doelgroep. De nadruk 

lag op de kwaliteit van de ondersteuning en de afstemming van opleidingen, scholing met de beroepspraktijk. 

Er werd een Nederlands-Duits partnernetwerk opgericht, waarbinnen de uitwisseling van theoretische en 

praktische kennis en ervaringen werden ontwikkeld en benut. Het accent van de maatregelen lag enerzijds 

op het verbeteren van kans op werk voor mensen met een beperking of intensieve zorgvragen. Dit gebeurde 

onder meer door het inrichten van een databank met de (persoonlijke)kwaliteiten van mensen met een 

beperking. Anderzijds werden verzorgers omgeschoold naar begeleiders op afstand, die via beeldtelefoons 

met hun cliënten communiceerden. De projectpartners hebben gezamenlijk met deze werkwijze 

geëxperimenteerd en deze uiteindelijk aan de werkwijze van hun eigen organisaties toegevoegd. Met dit 

project is een bijdrage geleverd aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke 

beperking en een complexe zorgvraag. 

 

Kosten van het project 

1.609.130,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2008 - 31.12.2010 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

 
Projectpartners 

 Berufkolleg des Landschaftsverbandes Rheinland, Schulort Bedburg-Hau 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) - Fachrichtung SPH 

 ROC de Leijgraaf 

 Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen Mittelrhein-West 

 Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen Mittelrhein-Ost 

 Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen Niederrhein 

 Institut für Konsulentenarbeit Kompass 

 Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) Noord-Brabant en Limburg 

 Centrum voor consultatie en expertise (CCE) Overijssel, Gelderland en Flevoland 

 Dichterbij 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 804.565,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 241.370,00 € 

Dichterbij 172.861,00 € 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) 160.913,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 80.457,00 € 



Financier Bedragen 

Provincie Limburg (nat_CA) 80.457,00 € 

Provincie Noord - Brabant (nat_CA) 68.509,00 € 

 

  



Junge E-D Phil. 

Jonge Eems Dollard Philharmonie 

De Jonge Eems-Dollard Philharmonie zal getalenteerde jongeren van muziekscholen in het EDR gebied een 

grensoverschrijdend platform bieden voor een bijzondere muzikale uitdaging. De uitdaging ligt daarin dat de 

jongeren onder professionele leiding aan de grote orkestliteratuur werken, die in het reguliere 

muziekschoolbedrijf door de kleinschaligheid van de muziekscholen en de financiële omvang van dit project 

niet haalbaar is. Een overkoepelend bestuur zorgt in samenwerking met twee organisatorische leiders (één 

Duits, één Nederlands) en een artistiek leider voor het uitvoeren van de doelstellingen van dit project en voor 

het voortbestaan van dit orkest na afloop van de ontwikkelingsperiode. 

 

Kosten van het project 

624.825,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.12.2008 - 31.12.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Emsländisches Kammermusikensemble e.V. 

 
Projectpartners 

 ICO Assen Centrum voor Kunst&Cultuur 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 312.413,00 € 

Emsländisches Kammermusikensemble e.V. 125.007,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 93.723,00 € 

Provincie Friesland (nat_CA) 31.241,30 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 31.241,30 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 31.200,00 € 

 

  



Kraamzorg II 

Het verbeteren van zorg rondom de geboorte voor moeder en kind waarbij de producten en 

infrastructuur van de zorg grensoverschrijdend gebruikt kunnen worden door Nederlandse en Duitse 

gezinnen. 

Het project heeft vooral de volgende doelen behelsd: a) het verbeteren van de moeder- en kindzorg rondom 

de bevalling in het grensgebied van de EUREGIO, b) het verbeteren en flexibiliseren van de arbeidsmarkt 

voor vrouwen in de grensregio door het introduceren van een nieuw beroepsbeeld in Duitsland, de 

kraamverzorgende, en het creëren van de randvoorwaarden dat dit beroep grensoverschrijdend kan worden 

beoefend. Door het project hebben acht opgeleide Duitse kraamverzorgsters een vaste baan gekregen. Er 

hebben 45 kraamverzorgingen in Duitse gezinnen plaatsgevonden. Daarnaast werden twee 

wetenschappelijke studies opgesteld over de kwaliteit van de kraamverzorging en de 

gezondheidseconomische beoordeling. De erkenning van het beroepsprofiel 'kraamverzorgende' in Duitsland 

werd niet tot stand gebracht. Ook de opname van kaamzorg in de lijst van verrichtingen van de Duitse 

ziektekostenverzekeraars werd niet bereikt. 

 

Kosten van het project 

170.356,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2008 - 30.06.2010 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Naviva kraamzorg B.V. 

 
Projectpartners 

 Euregio-Klinik Grafschaft Bentheim 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 85.178,00 € 

Naviva kraamzorg B.V. 33.106,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 25.553,50 € 

Provincie Overijssel (reg_CA) 25.553,50 € 

Euregio-Klinik Grafschaft Bentheim 965,00 € 

 

  



Kunst verbind(e)t 

Kunst en cultuur als een manier om midden in de maatschappij te staan en miscchien zellfs om er in 

terug te keren 

Kunst Verbind(-e-)t richt zich op de sociale en economische inclusie van mensen met een beperkingen in 

Nederland en Duitsland via kunst. Het project wordt uitgevoerd door partners met kennis en ervaring in het 

werken met de doelgroep. Nieuwe methoden worden uitgewisseld en geïmplementeerd en, indien mogelijk 

en zinvol, structureel onderdeel uitgemaakt van de betreffende organisatie. Kunst Verbind(-e-)t ontwikkeld 

een netwerk van grensoverschrijdende samenwerking tussen maatschappelijke zorg-, welzijns-, en 

integratieorganisaties plus een tweetal hogescholen. Het project is daarmee een voedingsbodem voor nieuwe 

initiatieven. De ateliers en de theaterwerkplaatsen zijn centrale ankerpunten in de ontwikkeling van het 

project.  

 

Kosten van het project 

290.696,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.12.2012 - 31.03.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Evangelische Stiftung Hephata 

 
Projectpartners 

 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) - Fachrichtung SPH 

 Hochschule Niederrhein 

 Gemeente Peel en Maas 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 145.348,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 43.604,30 € 

Gemeente Peel en Maas 29.069,80 € 

Evangelische Stiftung Hephata 29.069,70 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 28.604,30 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 15.000,00 € 

 

  



Migrationsleitbild 

Ontwikkeling van een integratievise en een uitgebreide consequente omzetting in de gemeentes Almelo 

en Münster 

Met behulp van een integratievisie werd in de steden Almelo en Münster de integratie van immigranten 

ondersteund. In Münster bestond er al een visie, die in het kader van het project gerealiseerd werd. 

Aansluitend bij de visie voor Münster werd er voor Almelo een eigen integratievisie ontwikkeld en 

vervolgens in praktijk gebracht. Tijdens het project wisselden de steden ervaringen uit over integratie. Nieuw 

was de toepassing van de mediatiemethode. Bij deze methode worden vertegenwoordigers van alle 

maatschappelijke actoren, autochtonen, allochtonen, verschillende stadsdelen en beleidsvelden bij de 

realisering van het concept geïnvolveerd. Het projectwerk werd in vorm van een handboek gedocumenteerd 

en voor andere gemeenten toegankelijk gemaakt. 

 

Kosten van het project 

827.400,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.09.2008 - 15.01.2012 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Stadt Münster 

 
Projectpartners 

 Gemeente Almelo 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 413.700,00 € 

Stadt Münster 126.109,00 € 

Gemeente Almelo 122.111,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 82.740,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 82.740,00 € 

 

  



Mobilität 

Opbouwen en realiseren van een omvangrijk adviserings- en informatienetwerk voor 

grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen en burgers 

Samen met de nationale/regionale verantwoordelijke instanties moet voor werknemers en bedrijven in het 

kader van dit project een omvangrijk adviseringsaanbod opgebouwd en uitgebreid worden. Een belangrijke 

doelstelling bestaat eruit om de nog bestaande belemmeringen voor grenspendelaars (zowel voor het mkb 

alsmede voor werknemers), die in het buurland werkzaam zijn, in het bijzonder op het gebied van belasting- 

en sociale verzekeringswetgeving door passende ondersteuning te verminderen resp. de geldende 

rechtspositie inzichtelijk over te brengen. Door individuele advisering en informatiebijeenkomsten, welke 

met inachtname van regionale bijzonderheden onafhankelijk en objectief dienen plaats te vinden, moet in 

samenwerking met verschillende partners een netwerk ontstaan met een duurzame infrastructuur omtrent 

advisering, waarin voor grenspendelaars een omvangrijk aanbod aanwezig is. Bovendien moet in dit netwerk 

de mobiliteit van bedrijven in het grensgebied gestimuleerd worden, om zodoende een bijdrage te kunnen 

leveren aan de regionale grensoverschrijdende economische ontwikkeling in Noord-Nederland en in het 

noordwesten van Niedersachsen. 

 

Kosten van het project 

624.280,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2011 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Ems Dollart Region 

 
Projectpartners 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 312.140,00 € 

Ems Dollart Region 124.856,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 93.642,00 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 46.821,00 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 46.821,00 € 

 

  



Net(z)werk 

Kaderproject op het gebied integratie en maatschappij ter bevordering van kleine deelprojecten, die 

kennistransfer en netwerkvorming ondersteunen 

Het kaderproject "net(z)werk" zal er een bijdrage leveren dat de inhoud en de doelstelling van het 

INTERREG-programma ook in kleinere projecten wordt opgepakt en dat de daarvoor noodzakelijke 

samenwerking op een bredere basis ook duurzaam wordt ondersteund. Tegen deze achtergrond staan 

kennistransfer en netwerkvorming in het middelpunt van de activiteiten. Daarnaast zal het er aan bijdragen 

dat alle maatschappelijk belangrijke groepen op het gebied van de socio-economische en de socio-culturele 

samenwerking worden betrokken bij de grensoverschrijdende samenwerking in het programmagebied. Op 

deze manier kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd om de verschillende partners niet alleen bij de 

prioritaire thema's van het programma maar ook bij de vele actuele vragen van de economische en 

maatschappelijke ontwikkeling te betrekken. Hierdoor kunnen tekorten worden verminderd en actuele 

prioritaire thema's worden opgepakt en extra worden bewerkt. Als gevolg van zo'n eerste samenwerking zal 

een zodanige eigen dynamiek ontstaan, dat de netwerken ook na het einde van het project blijven bestaan en 

dus de meerwaarde duurzaam van aard is. In het totaal zal door de grensoverschrijdende samenwerking in 

het project aan de ene kant de drempel voor samenwerking zo mogelijk verlaagd worden en aan de andere 

kant zullen natuurlijk positieve impulsen worden gegeven voor de grensoverschrijdende economie.  

 

Kosten van het project 

3.000.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.12.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Ems Dollart Region 

 
Projectpartners 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.500.000,00 € 

Ems Dollart Region 650.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 400.000,00 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 134.000,00 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 134.000,00 € 

Provincie Friesland (nat_CA) 132.000,00 € 

Provincie Fryslân (reg_CA) 18.000,00 € 

Provincie Drenthe (reg_CA) 16.000,00 € 

Provincie Groningen (reg_CA) 16.000,00 € 

 

  



NiederlandeNet 

Onlineportal NiederlandeNet 

NiederlandeNet is een niet-commercieel Duitstalig online portaal. Het is gericht op de groeiende behoefte 

aan Duitse zijde aan informatie over Nederland. In de looptijd van het project werd gemiddeld drie tot vier 

keer per week recente informatie op het gebied van politiek, economie en cultuur alsmede over Nederland 

en de Duits-Nederlandse betrekkingen op de website www.niederlandenet.de geplaatst. Er zijn in totaal meer 

dan 50 achtergrondberichten en analyses gepubliceerd over o.a. de grensoverschrijdende betrekkingen in de 

politiek en cultuur, de samenwerking in de gezondheidssector en bij de rampenbestrijding. Een deel van de 

bijdragen behandeld de onderwerpen migratie en integratie in Duitsland en Nederland. Daarnaast werden al 

bestaande dossiers met informatie aangevuld en geactualiseerd. Talrijke interviews en korte berichten werden 

geplaatst en artikelen over bekende personen uit de geschiedenis en de tegenwoordige tijd geschreven resp. 

geactualiseerd. In juni 2010 is de vormgeving en de structuur van de website volledig vernieuwd. Daardoor 

kregen de gebruikers van de website nog sneller en makkelijker toegang tot de online-informatie. 

 

Kosten van het project 

285.283,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2008 - 15.11.2013 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Zentrum für niederlande-Studien 

 
Projectpartners 

 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Botschaft des Königreichs der Niederlande, Berlin 

 Duitsland Instituut Amsterdam 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Botschaft des Königreichs der Niederlande, Berlin 100.000,00 € 

EFRO 88.226,00 € 

Zentrum für niederlande-Studien 57.057,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 30.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 10.000,00 € 

 

  



People to People Euregio Rhein-Waal 

Kaderproject voor kleinschalige deelprojecten in het kader van INTERREG IV A 

Na aanleiding van de grote navraag voor het People II People Project in de laatste subsidieperiode wordt door 

de Euregio Rijn-Waal een nieuwe kaderproject "People II People" ingediend. Ondanks de positieve resultaten 

en talrijke effecten op de verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grenscontacten, zijn er nog steeds 

hiaten op het gebied van informatie, communicatie en integratie. Doelstellingen van het project zijn naast de 

in het programma van het communautaire initiatief Interreg IVA genoemde doelen ook de blijvende 

terugdringing van de hierboven beschreven hiaten, met als doel grensoverschrijdende contacten (zowel 

economische als maatschappelijke èn sociale) duurzaam te verdiepen. "People II People" wil voor potentiële 

projectpartners als basis fungeren, om elkaar binnen de concrete projectactiviteiten te leren kennen. Na de 

aanmeldingsfase moeten de projecten bij de projectpartners een zodanige eigen dynamiek ontwikkelen, dat 

er ook na beëindiging van een project samenwerking/koppeling mogelijk is en dat de meerwaarde van het 

project op de lange termijn behouden blijft. Door het grensoverschrijdend karakter van het project komen 

zowel positieve effecten op de economie als ook op de arbeidsmarkt tot stand. Door de koppeling aan de ene 

kant en de afbouw van drempels aan de andere kant wordt de samenwerking in de grensregio bevordert en 

verder uitgebouwd. 

 

Kosten van het project 

2.062.020,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.05.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Euregio Rhein-Waal 

 
Projectpartners 

 Sonstige Financiers Öff. 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.031.010,00 € 

Sonstige Financiers Öff. 831.512,00 € 

Euregio Rhein-Waal 100.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 49.500,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 33.400,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 8.300,00 € 

Provincie Noord - Brabant (nat_CA) 8.300,00 € 

 

  



People-to-People euregio rhein-maas-nord 

Het kaderproject duurzame regionale ontwikkeling is een subsidieinstrument van de euregio rijn-maas-noord 

waarmee kleine grensoverschrijdende projecten tot een volume van 25.000 euro met eu-middelen 

gesubsidieerd kunnen worden. De lead-partners van deze projecten, gemeenten, gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, verenigingen, juridische personen van publiekelijk en privé recht en natuurlijke 

personen die een onderneming hebben, kunnen samen met hun partner aan de overkant van de grens hun idee 

realiseren. Dit idee moet inhoudelijk passen bij een van de volgende thema's die onder prioriteit 3 van het 

OP vallen: 1. gezondheidszorg en consumentenzaken, 2. arbeidsmarkt en grenspendelaars, 3. vorming en 

cultuur en 4. veiligheid. Alle projectontwerpen aan de criteria van de grensoverschrijdende meerwaarde, de 

duurzaamheid, de duidelijke en realistische financiële en tijdelijke planning en de financiering met eigen 

middelen. 

 

Kosten van het project 

2.000.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 euregio rhein-maas-nord 

 
Projectpartners 

 Deutsche und niederländische öffentliche Einrichtungen 

 Deutsche und niederländische private Einrichtungen 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.000.000,00 € 

Deutsche und niederländische öffentliche Einrichtungen 540.256,00 € 

Deutsche und niederländische private Einrichtungen 360.170,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 49.787,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 49.787,00 € 

 

  



People-to-People EUREGIO 

People-to-People-Programma "Integratie en Maatschappij" 

Het People-to-People-programma voor prioriteit III "Integratie en Maatschappij" omvat een groot aantal 

burgergerichte deelprojecten in de actiegebieden - gezondheidszorg, - grensoverschrijdende arbeidsmarkt / 

grenspendelaars, - scholing en onderwijs, - cultuur en sport en - openbare orde en veiligheid. 

 

Kosten van het project 

3.052.400,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 EUREGIO e.V. 

 
Projectpartners 

 Deutsche und niederländische Kommunen 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.526.200,00 € 

Deutsche und niederländische Kommunen 928.316,00 € 

sonstige Financiers priv. 444.326,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 48.441,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 38.389,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 38.389,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 28.337,00 € 

 

  



Plötzlicher Kindstod 

Het project omvat maatregelen, bedoeld om het aantal sterfgevallen van zuigelingen en kleine kinderen (tot 

het einde van het 2e levensjaar) terug te dringen. De hoofdonderdelen van het project zijn: A) Preventie van 

wiegendood (onverwacht en onverklaarbaar overlijden van een zuigeling in het 1e levensjaar) met als doel 

in de drie projectjaren de incidentie in Duitsland te verlagen van 0,6 naar 0,3 per 1.000 levendgeborenen. In 

Nordrhein-Westfalen treedt de wiegendood bij 0,65 van de 1.000 levendgeborenen op en in Niedersachsen 

bij 0,41 van de 1.000 levendgeborenen. In Nederland is dit cijfer met 0,06 gevallen per 1.000 

levendgeborenen aanzienlijk lager. B) Een pilotproject, dat onderzoek naar de oorzaken van overlijden van 

jonge kinderen, vooralsnog in de perinatale periode (tot en met de 28e levensdag) en vervolgens in het gehele 

1e en het 2e levensjaar. Daartoe zullen binnen het project de volgende activiteiten plaatsvinden: - workshops 

voor kinderartsen, verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureaus in de Kreise Borken, Steinfurt 

en Grafschaft Bentheim, in een later stadium ook in de Kreise Coesfeld en Warendorf alsmede de stad 

Münster; - vervaardigen van een brochure met informatie over de belangrijkste risicofactoren voor 

wiegendood op basis van de kennis en ervaring van de Nederlandse Werkgroep Wiegendood; - centrale 

grensoverschrijdende registratie van en onderzoek naar de doodsoorzaken van kinderen, die tot het einde van 

hun tweede levensjaar overlijden in zowel het Duitse als het Nederlandse deel van het projectgebied; - 

aanpassing van het informatiemateriaal op grond van de opgedane ervaringen, met name voor bijzondere 

risicogroepen. 

 

Kosten van het project 

809.584,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.04.2009 - 30.06.2013 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Medizinische Fakultät, Institut für Rechtsmedizin 

 
Projectpartners 

 Universiteit Twente 

 Universität Duisburg-Essen, Medizinische Fakultät, Institut für Rechtsmedizin 

 TNO Kwaliteit van Leven, Preventie en Zorg 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 404.792,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 80.958,00 € 

TNO Kwaliteit van Leven, Preventie en Zorg 71.438,00 € 

Ministerie van Jeugd en Gezin /ZonMw (CA) 60.000,00 € 

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Medizinische Fakultät, Institut für 

Rechtsmedizin 
51.917,00 € 

Kassenärtzliche Vereinigung Westfalen-Lippe 50.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 40.479,00 € 

Menzis 25.000,00 € 

Universiteit Twente 20.000,00 € 



Financier Bedragen 

Lions Club Hamaland 5.000,00 € 

 

  



R-M-N Academy 

Buitenschools jeugdproject ter voorbereiding op administratieve opleidingen aan weerszijden van de 

grens 

Jongeren uit Duitsland en Nederland grepen in het verleden nog te weinig de kans aan om te proberen een 

plek te krijgen binnen een beroepsopleiding van een bedrijf in het buurland. De reden daarvan was vooral het 

gebrek aan informatie over de gestelde eisen en de perspectieven voor de betreffende arbeidsmarkten. Het 

project "Rijn Maas Noord Academy" speelde precies in op dit probleem en stelde jongeren in staat om verder 

te kijken dan hun neus lang is, namelijk over grenzen heen, naar opleidings- en beroepsmogelijkheden in 

Nederland en Duitsland. In extra lessen buiten de normale lestijd om werden de Nederlandse en Duitse 

leerlingen door mensen uit het bedrijfsleven enthousiast gemaakt voor de verschillende 

beroepsmogelijkheden bij internationale bedrijven in het buurland. Na de voorbereiding op de opleiding 

binnen het deelnemende bedrijf en drietalig onderwijs aan de Rijn Maas Noord Academy kregen de jongeren 

de kans om een opleidingstraject in te gaan.  

 

Kosten van het project 

397.500,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2008 - 31.12.2010 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 IHK Ausbildungs-GmbH 

 
Projectpartners 

 Gilde Opleidingen 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 198.750,00 € 

MWEBWV (CA) 59.625,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 59.625,00 € 

Gilde Opleidingen 39.750,00 € 

IHK Ausbildungs-GmbH 39.750,00 € 

 

  



Rahmenprojekt GGZ 

De verbetering van de zorgsituatie door grensoverschrijdende mobiliteit in de Euregio Rijn-Waal 

Centraal voor het Euregionaal Forum Gezondheidszorg staan het handelen en het creëren oplossingen voor 

vraagstukken: aan de ene kant de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimaal inzetten 

en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten. Voor vakantiegangers is de grensoverschrijdende 

gezondheidszorg door Europese besluiten geregeld. Knelpunten van binnenlandse zorg kunnen per geval 

grensoverschrijdend worden opgelost. In zulke gevallen is het niet dringend noodzakelijk handelend op te 

treden. De noodzakelijkheid voor verdere regelingen zien wij vooral in de Euregio-gebieden. Mogelijkheden 

van een op de behoefte afgestemde grensoverschrijdende gezondheidszorg worden getest in de zin van een 

praktijklaboratorium t.b.v. verdere Europese ontwikkelingen in het kader van modelprojecten. In de 

grensregio´s bestaan problemen bij de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Daar speelt zich het Europees 

leven van alledag af. Alhoewel de grensbewoners van de vrijheden van het grenzeloze Europa profiteren, 

zijn de mogelijkheden van een grensoverschrijdend gebruik van de gezondheidszorg in het buurland beperkt. 

Dit heeft verschillende oorzaken: - verschillende gezondheidssystemen, - nationale, internationale regelingen 

en Europese rechtsspraak. - tekort aan en ontbrekende transparantie en informatie, - tekort aan structuren van 

een doelgerichte samenwerking, - gemis aan coördinatie en inzet van hulpbronnen (gericht op de regio). In 

de grensregio bevindt zich een uitstekend ontwikkelingspotentieel. Hier wordt de kans geboden voor snelle 

en doeltreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg, als ook voor de mogelijkheden voor 

grensoverschrijdende samenwerking van de aanbieders en instellingen en optimale inzet van hulpbronnen. 

Vanaf 01.07.2008 is het Interreg IVA kaderproject "grensoverschrijdende gezondheidszorg" gestart. Dit 

project heeft een looptijd tot 30.06.2015  

 

Kosten van het project 

3.500.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Euregio Rhein-Waal 

 
Projectpartners 

 Diverse Projektpartner  

 Platform GGZ/UMC St. Radboud 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.750.000,00 € 

Diverse Projektpartner  1.470.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 140.000,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 80.000,00 € 

Provincie Noord - Brabant (nat_CA) 40.000,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 20.000,00 € 

 

  



Safe Guard 

Het project Safe Guard richt zich in het gehele Nederlands-Duitse grensgebied op veiligheid en 

risicopreventie in de veeteelt- en vleessector: de systematische bestrijding van zoönosen (dierziekten die 

besmettelijk zijn voor mensen) en epidemische dierziekten, de verbetering van de veiligheid en kwaliteit van 

levensmiddelen van dierlijke herkomst. De partners bepalen samen nieuwe criteria voor procedures, zoals 

risicogerichte levensmiddelencontrole, vroege waarschuwingssystemen en crisismanagement. Daarnaast 

ontwikkelen zij nieuwe technologieën om de noodzakelijke data te verzamelen, analyseren en te delen. Door 

dit project ontstaat een grensoverschrijdend ‘agrobusiness’-netwerk dat als voorbeeld dient voor 

vergelijkbare regio’s buiten het projectgebied. Hierdoor zal de vee- en vleeshandel over de grens op een 

veilige manier kunnen groeien. Meer informatie is te vinden op http://safeguard.giqs.org 

  

Kosten van het project 

9.348.020,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2008 - 30.06.2015 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 GIQS e.V. 

 
Projectpartners 

 Kreis Borken 

 Radboudumc 

 Wageningen Universiteit 

 Universität Münster 

 Rijksuniversiteit Groningen 

 Institut für Tierwissenschaften ITW 

 INRES - UInstitut für Bodenwissenschaften 

 Heinrich-Heine-Universität/ Institut für Zoomorphologie, Zellbiologie und Parasitologie 

 Georg-August Universiteit-Dept.Agarökonomie 

 MKULNV  

 RWTH Aachen 

 Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum 

 Alterra 

 Rikilt-Institute of Food Safety  

 Landesamt für Natur, Umwelt & Verbraucherschutz  

 Nds.Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit LAVES (Dez. 21) 

 Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit LAVES (Institut für Fischkunde) 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Emsland 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

 Landwirtschaftskammer NRW, Tiergesundheitsdienst 

 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - LNV (reg) 

 Tierseuchenkasse NRW 

 Chemisches- und Veterinäruntersuchugnsamt Ostwestfalen-Lippe 

 CVUA-Münster 

 JZ Investments 

http://safeguard.giqs.org/


 Dr. Berns Laboratorium GmbH&Co.KG 

 Laboratorium Microbiologie Twente-Achterhoek 

 Erzeugergemeinschaft Rheinland w.V. 

 Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. 

 QS Qalität und Sicherheit 

 FH Hannover Fak.II -Abtl.Bioverfahrenstechnik 

 IMARES  

 Veterinäramt Landkreis Rotenburg a.W. 

 Veterinäramt Landkreis Emsland 

 Landkreis Aurich 

 Landkreis Leer 

 Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR 

 Landkreis Osnabrück 

 Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit LAVES (Abteilung 5) 

 Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Dezernat 32) 

 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / Institut für Medizinische Mikrobiologie und 

Krankenhaushygie 

 Landkreis Bentheim 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 4.674.010,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 697.216,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 697.216,00 € 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nat.) 500.359,00 € 

Productschappen Vee, Vlees en Eieren (CA) 360.000,00 € 

Nds.Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit LAVES (Dez. 21) 215.093,00 € 

Wageningen Universiteit 211.872,00 € 

JZ Investments 194.620,00 € 

Rijksuniversiteit Groningen 170.612,00 € 

Kreis Borken 112.920,00 € 

Institut für Tierwissenschaften ITW 111.357,00 € 

Universität Münster 108.263,00 € 

Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. 97.688,00 € 

CVUA-Münster 95.868,00 € 

MKULNV  77.500,00 € 

Tierseuchenkasse NRW 74.893,30 € 

Landesamt für Natur, Umwelt & Verbraucherschutz  69.090,00 € 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 61.380,00 € 

Erzeugergemeinschaft Rheinland w.V. 53.000,00 € 

Landkreis Leer 51.000,00 € 

Voedsel en Waren Autoriteit (CA) 50.000,00 € 

Veterinäramt Landkreis Rotenburg a.W. 48.315,00 € 

Landkreis Aurich 48.000,00 € 

RWTH Aachen 47.530,00 € 



Financier Bedragen 

Georg-August Universiteit-Dept.Agarökonomie 45.675,00 € 

Chemisches- und Veterinäruntersuchugnsamt Ostwestfalen-Lippe 45.000,00 € 

Landwirtschaftskammer NRW, Tiergesundheitsdienst 40.650,00 € 

Dr. Berns Laboratorium GmbH&Co.KG 38.520,00 € 

Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum 37.932,00 € 

QS Qalität und Sicherheit 35.600,00 € 

Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR 30.806,00 € 

Heinrich-Heine-Universität/ Institut für Zoomorphologie, Zellbiologie und Parasitologie 22.161,00 € 

Radboud Universität Nijmegen 21.460,00 € 

INRES - UInstitut für Bodenwissenschaften 19.620,00 € 

FH Hannover Fak.II -Abtl.Bioverfahrenstechnik 17.860,00 € 

Veterinäramt Landkreis Emsland 16.800,00 € 

IMARES  15.769,60 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 14.158,00 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 14.158,00 € 

Provincie Overijssel (nat_CA) 14.158,00 € 

Provincie Friesland (nat_CA) 14.158,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 14.158,00 € 

Provincie Noord - Brabant (nat_CA) 14.158,00 € 

Provincie Limburg (nat_CA) 14.158,00 € 

Alterra 12.900,00 € 

Landkreis Bentheim 9.549,04 € 

Rikilt-Institute of Food Safety  8.900,00 € 

Landkreis Osnabrück 1.882,52 € 

GIQS e.V. 26,00 € 

 

  



smax 

Cultuur-en Onderwijsproject 

Het project Smax heeft in de Euregio Rijn-Waal een cultuurnetwerk opgebouwd voor structurele Duits-

Nederlandse samenwerking. Hierbij lag de focus op de uitvoering van een veelzijdig programma met 

educatieve en interactieve aspecten, waarbij ontstaan en overdracht van actuele kunst centraal staan. Het 

project bracht regionale, kleine en middelgrote cultuurinstellingen in contact met de opleidingscentra voor 

jonge beroepsbeoefenaren in de culturele sector. Smax koppelde de projectdeelnemers aan elkaar, die 

gezamenlijk een cultuuraanbod voor het brede publiek en voor scholen uitwerkten. Met onder meer als 

resultaat: Twintig kunstprojecten en –tentoonstellingen met Duitse en Nederlandse deelnemers en vijftien 

meerdaagse schoolworkshops gegeven door kunstenaars. Voor het publiek leverde dit project een 

inspirerende kennismaking op met kunstenaars uit het buurland. Scholieren hebben dankzij de workshops 

nieuwe mogelijkheden ontdekt voor hun creatieve talent. Kunstenaars hebben door het project hun netwerk, 

en daarmee hun markt, vergroot en ervaring opgedaan in kunsteducatie. Dankzij dit project is een Nederlands-

Duits cultuurnetwerk ontstaan. Dit cultuurnetwerk zet haar werk nu voort zonder EU-subsidie. 

 

Kosten van het project 

811.723,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.07.2009 - 30.06.2012 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Stadt Hamminkeln 

 
Projectpartners 

 ArtEZ Kunsthochschule Arnhem 

 Museum Goch 

 Museum voor Moderne Kunst Arnhem 

 Derik-Baegert-Gesellschaft e.V. 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 405.862,00 € 

Derik-Baegert-Gesellschaft e.V. 99.861,50 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 60.000,00 € 

Kunststiftung NRW 55.000,00 € 

Provincie Gelderland (nat_CA) 45.000,00 € 

ArtEZ Kunsthochschule Arnhem 30.000,00 € 

Kreis Wesel 30.000,00 € 

Stadt Hamminkeln 24.000,00 € 

Museum voor Moderne Kunst Arnhem 15.000,00 € 

Provincie Noord - Brabant (nat_CA) 15.000,00 € 

Museum Goch 12.000,00 € 

Dullertstichting Heij Konijnfonds 10.000,00 € 



Financier Bedragen 

Verbandssparkasse Wesel 10.000,00 € 

 

  



Wassermanagement 

Toekomstbestendig watermanagement in het Int. Naturpark Moor door aanleg van een duiker ten 

behoeve van een ongehinderde afwatering naar de Twister Aa en inrichting bufferzone westzijde 

Bargerveen 

Het watermanagement in het Int. Naturpark Moor houdt de experts al jaren bezig. Aan beide zijden van de 

grens hebben hydrologische veranderingen plaatsgevonden, veroorzaakt door de decennialange turfwinning. 

Het gebied Alt-Hesepertwist wordt gebruikt voor turfwinning, landbouw en stedelijke ontwikkeling. Op dit 

moment is dit alleen mogelijk door de kostbare ontwatering met pompen. Door de verbouwing van de duiker 

zal worden voldaan aan de vereisten aan een vrije afwatering via de Twister Aa. Het resultaat is een duidelijke 

verbetering van het watermanagement m.b.t. efficiëntie en energieverbruik. De inrichting van een bufferzone 

aan de westkant van het Natura2000-gebied Bargerveen brengt voordelen zowel voor de landbouw als voor 

de natuurbescherming. Hier bestaat een conflict tussen deze belangengroepen. Voor het behoud van het 

waardevolle veenpakket is een hoge peil absoluut noodzakelijk. Voor de landbouw, die grenst aan het 

Bargerveen is een te hoge peil schadelijk. De inrichting van een bufferzone garandeert een overgang tussen 

de hoge peil in het Bargerveen en de lage in de landbouwgebieden, zonder een onderlinge beïnvloeding. Dit 

zal het conflict binnen de plaatselijke bevolking op de middellange termijn verminderen. Beide deelprojecten 

dragen daarmee bij aan een economische verbetering van de plaatselijke bevolking. De positieve 

ontwikkeling van het veen vindt een enorme weerklang binnen het natuurtoerisme.  

 

Kosten van het project 

772.500,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.03.2012 - 01.03.2014 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Internationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen e.V. 

 
Projectpartners 

 Provincie Drenthe (reg) 

 Landkreis Emsland 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 386.250,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 115.875,00 € 

Provincie Drenthe (nat_CA) 115.875,00 € 

Gemeinde Twist 42.000,00 € 

waterschap velt en vecht 40.000,00 € 

Landkreis Emsland 37.000,00 € 

Provincie Drenthe (reg) 30.500,00 € 

Internationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen e.V. 5.000,00 € 

 

  



WiGeDok 

Grensoverschrijdende project toe documentatie von sociaal-economische geschiedenis. Ontwerpen van 

een duurzame Inventaris van de sociaal-economische geschiedenis van Ostfriesland en Groningen 

vanaf de 19e eeuw tot heden  

De economische geschiedenis van Oost-Friesland en Groningen is tot dusver grotendeels onontgonnen 

terrein. Nog beklagenswaardiger is dat zowel in beide regio's tot nu toe veel te weinig is ondernomen om 

bronnen met betrekking tot de economische geschiedenis veilig te stellen. Als er in deze toestand niet snel 

verbetering komt, kan de nieuwere sociaal-economische geschiedenis van beide regio's niet meer geschreven 

worden wegens het ontbreken van bronnen. Met de samenstelling van een overzicht van bronnen uit de 19e 

eeuw tot de dag van vandaag met betrekking tot de sociaal-economische geschiedenis van beide regio's zal 

een belangrijk hulpmiddel beschikbaar kunnen komen om het hiaat van wetenschappelijke 

geschiedschrijving op dit terrein op te vullen. Naast de registratie van documenten, die in archieven aanwezig 

zijn, zullen ook documenten die nog niet in een archiefinstelling worden bewaard, verzamelt en geregistreerd 

worden. Beide samenwerkingspartners richten gezamenlijk een Internetportal op, waarin alle 

bronnenoverzichten worden gepresenteerd evenals informatie over de voortgang van de werkzaamheden. 

Documenten van uitzonderlijk belang voor de regionale economische geschiedenis worden geplaatst op het 

Internetportal. De grensoverschrijdende registratie moedigt bovendien de vergelijking van de regio's aan en 

stimuleert daarmee tevens de totstandkoming van grensoverschrijdende wetenschappelijke publicaties en 

draagt daardoor bij aan de verdere integratie van de regio's.  

 

Kosten van het project 

270.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.05.2010 - 31.03.2013 

 
Prioriteit 

Integratie en maatschappij 

 
Lead Partner 

 Industrie und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 

 
Projectpartners 

 Kamer van Koophandel Noord Nederland 

 Groninger Archieven 

 Handwerkskammer für Ostfriesland 

 Niedersächsisches Landessarchiv - Staatsarchiv Aurich 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 135.000,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 40.000,00 € 

Provincie Groningen (nat_CA) 40.000,00 € 

Industrie und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg 35.000,00 € 

Groninger Archieven 5.000,00 € 

Handwerkskammer für Ostfriesland 5.000,00 € 

Kamer van Koophandel Noord Nederland 5.000,00 € 

Niedersächsisches Landessarchiv - Staatsarchiv Aurich 5.000,00 € 



 


