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Interreg Impact 
Brochure 2014-2020 
Gelderland 
De impact van EU-financiering op Gelderse organisaties en 
provinciale ambities

Wat is Interreg
Interreg is een verzameling subsidieprogramma’s 
die Europese doelen voor economie en 
duurzaamheid dichterbij brengt. De provincie 
is betrokken in het management en de 
uitvoering van deze interregprogramma’s. 
Met interreg wordt in projecten samengewerkt 
in Europese deelgebieden, bestaande uit regio’s 
uit een aantal landen. Gelderse organisaties, 
zowel overheidspartijen als bedrijven, 
kennisinstellingen, stichtingen en verenigingen 
maken hier volop gebruik van. Met interreg 
wordt geïnvesteerd in projecten op  thema’s 
zoals klimaatverandering, de digitale en groene 
transitie, landbouw, onderwijs en arbeidsmarkt, 
gezondheid en water. In het Interreg A 
programma Deutschland-Nederland wordt tevens 
specifiek geïnvesteerd in de versterking van de 
sociaal-culturele en territoriale cohesie in dit 
grensgebied. 

Interreg-programma’s in Gelderland
In Gelderland zijn vooral de Interreg programma’s 
Deutschland-Nederland (NL-DE): voor projecten met 
partners aan weerszijde van de Nederlands-Duitse 
grens en het Interreg Noord West Europa (NWE) 
programma populair. Maar ook in andere Interreg 
programma’s: North Sea Region (NSR), Vlaanderen-
Nederland (NL-VL) en Euregio Maas Rijn (EMR) 
kunnen Gelderse partijen meedoen. Door deel te 
nemen aan Interreg projecten bouwen Gelderse 
partners aan stevige internationale netwerken: 
daarmee krijgen zij toegang tot kennis en expertise 
in Europa en leren zij van elkaar.

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/
https://www.nweurope.eu/
https://northsearegion.eu/
https://www.grensregio.eu/
https://www.grensregio.eu/
https://www.interregemr.eu/
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Totaal Interreg-financiering voor Gelderland
In totaal werd 299 miljoen euro EFRO besteed in projecten 
met Gelderse deelname, waarvan 58,6 miljoen aan Gelderse 
partners. De provincie Gelderland droeg daarnaast 11,4 miljoen 
euro aan cofinanciering bij aan het ongesubsidieerde deel van de 
projectkosten van deze partners.
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Gelderse netwerken in Europa
Voor Gelderse organisaties gaat het in Interreg om 
het investeren in oplossingen in Gelderland en het 
ontwikkelen van kennis, samen met hun partners 

in heel Europa. Interreg levert duurzame contacten 
met partijen uit verschillende landen, waarmee op de 
lange termijn kan worden samengewerkt. 

Gelderse partijen en hun samenwerkingspartners 
in Interreg-programma’s

29 projecten waarin 
33 Gelderse partners 
samenwerkten met 
259 partners uit Noord West 
Europa

8 projecten 
waarin 9 Gelderse 
partners samenwerkten 
met 243 partners uit 
Nederland en België

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

84 projecten waarin 
236 Gelderse partners 
samenwerkten met 
959 partners uit Duitsland 
en Nederland

8 projecten 
waarin 4 Gelderse partners 

samenwerkten met 
37 partners uit het Europese 

Noordzeegebied

5 projecten 
waarin 4 Gelderse partners 
samenwerkten met 30 partners 
uit heel Europa.

Weten waar deze partners zich bevinden?

Klik dan hier

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjgxNDU3ZTgtMGMyMC00NzFjLWJiZTItZjQ5NGQ1OTYxMjZlIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9
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Interreg subsidie naar Gelderse 
organisatietype (in miljoen euro)

MKB
22,1 

Kennisinstellingen en onderwijs
13,9

Overige
5,7 Overheid 

6,8

Waterschap 
1,6

Ontwikkelings 
maatschappij  
5,5

Gezond, veilig, 
schoon en welvarend

12

Duurzaam
22

Natuur & 
Cultuur

7

Economie en 
Mobiliteit 
50

Interreg subsidie voor projecten met 
Gelderse partners (in miljoen Euro) per 
ambitie

Gelderse ambities
In het coalitieakkoord voor Gelderland uit 2019 zijn 
de opgaves vertaald naar 5 ambities. Alle Interreg 
projecten dragen bij aan de eerste ambitie: (1) 
Samen voor Gelderland: waarin samenwerken met 
partners in binnen- en buitenland om beleidsdoelen 
dichterbij te brengen, centraal staat. Daarnaast 
dragen de Interreg-projecten bij aan de ambities 
(2) duurzaamheid, (3) de ontwikkeling en behoud van 
natuur en cultuur, (4) samen werken aan een gezond, 
veilig, schoon en welvarend Gelderland en (5) de 
ontwikkeling van de Gelderse economie en mobiliteit.

Gelderse partners
Gelderland kent een groot aantal kennisinstellingen, 
netwerkorganisaties en bedrijven dat zich inzet voor 
duurzame innovaties. Organisaties die meedoen in 
Interreg zijn projectpartners. Wanneer ze het project 
leiden, worden zij leadpartners genoemd. Interreg-
projecten zijn altijd internationaal, zijn qua omvang 
groot (miljoenen) en klein (tonnen) en richten zich op 
‘samen iets maken of doen’. Vaak om oplossingen te 

vinden voor grote vraagstukken op gebied van energie 
of klimaat. Ook Gelderse gemeenten, waterschappen, 
energiecoöperaties en organisaties zoals OostNL of 
de Regio Achterhoek zijn actief in Interreg. Zij werken 
aan technische en maatschappelijke innovaties en 
dragen zo bij aan een economisch sterk, leefbaar, 
veilig en duurzaam Gelderland. 

https://begrotingscyclus.gelderland.nl/bestuursperiode/2019/2023/Coalitieakkoord/
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Aantal nieuwe producten en processen

Aantal projecten die bijgedragen hebben 
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Overige programma’s geen cijfers bekend

2.903    

3.192    

Gelderse impact
Met Interreg projecten realiseerden Gelderse 
organisaties bijvoorbeeld een forse besparing in CO2 
uitstoot: door te werken aan nieuwe producten en 
processen in de gebouwde omgeving of in “smart 
industries”. Er waren veel kleine ondernemingen, 
start-ups en scale-ups betrokken, ondersteund door 

kennisinstellingen binnen én buiten Gelderland. 
Er zijn test- en demonstratie-locaties gedeeld met 
buitenlandse partners om innovaties sneller op de 
markt te kunnen brengen. Door van én met elkaar te 
leren creëerden ze samen impact in Gelderland.
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cVPP: lokale 
energie voor en 
door inwoners
Een virtuele energiecentrale van en voor de 
gemeenschap. Dat is het doel van cVPP (Community-
based Virtual Power Plant). Dit nieuwe model 
helpt de productie en verdeling van hernieuwbare 
energie lokaal te organiseren en stimuleren. Een 
virtuele elektriciteitscentrale is een cluster van 
verspreide zonnepanelen of andere technieken 
waarmee duurzaam energie wordt opgewekt, 
regelbare belastingen en opslagsystemen die als 
één elektriciteitscentrale werken. Zo kan onder meer 
rekening worden gehouden met de wisselende vraag 
op energiemarkten. Inwoners, lokale energiebedrijven 
en MKB’s kunnen hieraan meedoen. Projectpartners 
van de virtuele energiecentralesystemen die in cVPP 
werden ontwikkeld en getest, komen uit Nederland, 
België en Ierland.

André Zeijseink, voorzitter van de stichting Loenen 
Energie neutraal “In Loenen is al ruim 3 miljoen kg 
CO2 bespaard, er wordt momenteel ca 50% van de 
lokale huishoudelijke elektricteitsbehoefte ook lokaal 
opgewekt  (ruim 2 MWp) en er is ruim 12.000 m2 aan 
woningisolatie geplaatst. In cVPP heeft iedere partner 
zijn eigen successen gehad en zijn eigen uitdagingen. 
Juist door die verschillen kreeg Universiteit Eindhoven 
als leadpartner veel input voor hun sociaal energie-

managementmodel. De samenwerking bracht ons van 
onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.” Het doel 
van dit Interreg NWE-project: CO2 besparen én de 
productie en consumptie van energie zo veel mogelijk 
in de handen van inwoners leggen en rekening 
houden met hun wensen voor energieautonomie. 
Benieuwd hoe ze dat deden en welke lastige 
momenten ze tegenkwamen? 

Lees het volledige interview

Waterrobuuste steden: klaar voor 
de toekomst 
Door extreme neerslag, hitte en droogte lopen we 
vaker risico op wateroverlast, watertekorten, slechtere 
waterkwaliteit, hittestress en schade aan economie 
en natuur. In dit project maken waterschappen Rijn 
en Ijssel en Vechtstromen en gemeenten Bocholt, 
Münster, Hengelo (Overijssel) en Zutphen steden 
klaar voor de toekomst. Doelen zijn, in deze volgorde: 
overlast voorkomen, overlast beperken en optreden 
bij overlast. Opgedane kennis delen ze met de hele 
Euregio. 

Peter Brokke, omgevingsmanager bij leadpartner 
waterschap Rijn en IJssel: “De belangrijkste 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/
https://www.tue.nl/en/research/researchers/anna-wieczorek/
https://www.tue.nl/en/research/researchers/anna-wieczorek/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/wasserrobuste-stadte-2/
https://www.wrij.nl/
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winst van dit project is de samenwerking tussen 
Nederlandse en Duitse partners. We leren samen 
hoe we wateroverlast in steden kunnen voorkomen 
en beperken en hoe we met inwoners moeten 
communiceren om hen voor te bereiden op 
calamiteiten. Water houdt zich niet aan grenzen. We 
ontvangen een deel van ons oppervlakte water uit 
Duitsland en zijn dus afhankelijk van hoe onze buren 
met het oppervlaktewater omgaan (kwantiteit en ook 
kwaliteit). Daarom zijn we zo blij met geld uit Brussel 
en samenwerking over grenzen.”

Partners werken in kleine groepjes, waarin ze van 
elkaar leren. “Zo vonden we een oplossing voor 
Bocholt, waar spanning ontstond tussen boeren 
en de stad.”

Meer weten over de oplossing en leerden van 
cultuurverschillen? 

Lees er alles over in het volledige interview

CircE: op weg naar een Europese 
circulaire economie 
CircE versterkt de circulaire economie (CE) in Europa. 
In een circulaire economie worden grondstoffen 
en afval steeds opnieuw gebruikt. Het project wil 
vooral de betrokken partners helpen om de capaciteit 
van hun beleidsinstrumenten te vergroten om de 
economie in de richting van een circulair model te 
sturen. Dit doen ze door partners kennis en ervaring 
te laten delen, stakeholders voortdurend te betrekken 
en het economische systeem verder te onderzoeken. 
Partners komen uit Nederland, Italië, Polen, Slovenië, 
Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Estland en Frankrijk.  

Willem Huntink (programmamanager circulaire 
economie bij projectpartner provincie Gelderland): 
“CircE leverde provincie Gelderland onder meer 
een actieplan op voor circulaire economie. De beste 

resultaten hiervan zijn terug te zien op het vlak van 
textiel. We bouwden een goed netwerk op, waarmee 
hergebruik van textiel nog meer plaats kreeg in het 
Gelders beleidsprogramma. Het bood ook nieuwe 
kansen voor Gelderse partners. De actieplannen voor 
circulaire economie liggen inmiddels ook bij de politiek. 
Werkt u mee aan een Interreg-project? Gelderse 
(overheids)organisaties kunnen altijd een beroep doen 
op de kennis binnen provincie Gelderland.” 

De voordelen van Interreg volgens Huntink: een mooi 
netwerk en veel nieuwe kennis. Een volgende keer 
zou hij wel een paar dingen anders doen. 

Wat dat is en meer lees je in het volledige interview 

http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.interregeurope.eu/circe/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
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“Leren zonder grenzen”: 
meer kansen op de arbeidsmarkt 
Zowel in Nederland als in Duitsland is een groot tekort 
aan studenten en aan beide kanten van de grens is 
gebrek aan goed opgeleide beroepskrachten. Met 
dit project willen de Duitse en Nederlandse partners 
studenten van beroepsopleidingen aan beide kanten 
van de grens hun horizon laten verbreden. Leerlingen 
leren de taal, beroepscultuur en het onderwijssysteem 
van het buurland kennen, waardoor ze hun kansen 
en perspectief voor hun latere loopbaan verruimen. 
Zo draagt het project bij aan een arbeidsmarkt 
waarin het vanzelfsprekend is dat mensen na hun 
beroepsopleiding ook aan de andere kant van de 
grens aan het werk kunnen. 

In het project werden allerlei uitwisselingen 
georganiseerd; in totaal gingen 16.255 studenten en 
docenten de grens over. Sabine Preuss, projectleider 

“Leren zonder grenzen” bij het Graafschap College in 
Doetinchem: “De uitwisselingen geven vertrouwen: 
in zichzelf én in de buren.” Dankzij het project zien 
Gelderse partners wat er over de grens te halen is. 
“Door “Leren zonder grenzen” is het veel makkelijker 
om naar Duitsland te kijken voor contacten, voor 
inspiratie en om stageplekken voor leerlingen te 
regelen. Deze projecten dragen eraan bij dat de grens 
veel minder een obstakel vormt.”

Uniek voor Interreg Deutschland-Nederland: een 
werkpakket waarvan de inhoud vrij was. Wat hadden 
partners daaraan? En welke uitwisselingen waren er 
zoal? 

U leest er alles over in het volledige interview

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/leren-zonder-grenzen-2/
https://leren-zonder-grenzen.com/horizont/
https://graafschapcollege.nl/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021


Interreg Impact Brochure 2014-2020 Gelderland 9

VR4REHAB: virtual reality voor herstel 
Zwevend op de rug van een zeerog je core-balans 
trainen. Het is 1 van de 8 revalidatie-instrumenten 
gebaseerd op virtual reality (vr) die VR4REHAB 
ontwikkelde. Het project zoekt en bundelt de 
krachten van MKB’s actief op het gebied van 
vr, onderzoeksinstituten, klinieken en patiënten. 
Zo ontstaat een netwerk dat zorgt dat de technologie 
voldoet aan de behoeften van patiënten en hun 

therapeuten. VR4REHAB richt zich in het bijzonder 
op de revalidatie van kinderen met chronische ziekten 
en handicaps en van volwassenen die getroffen zijn 
door vermoeidheid en pijn. De Sint Maartenskliniek is 
leadpartner van dit Interreg NWE-project (Noordwest-
Europa) met 7 partners uit Engeland, België, 
Frankrijk, Nederland en Ierland. Remco Hoogendijk, 
innovatiemanager van de Sint Maartenskliniek: 
“We begonnen met niets, en nu zitten ondernemers 
klaar om het concept door te ontwikkelen naar echt 
commerciële producten. Naast een nog steeds 
groeiende business community: VR4REHAB.org, 
maakten we het boekje de ‘innovation blueprint’, 
waarin we onze ontwikkelstrategie met hackathons, 
gamejams en challenges uitleggen, inclusief tips en 
tricks. Ook is er een gratis bibliotheek met vr-artikelen 
en deden we wetenschappelijk onderzoek naar de 
rol van vr in de zorg. De samenwerking en onze 
gezamenlijke resultaten maken de zorg bij ons echt 
beter.” 

Wat Interreg u biedt, en wat daar volgens 
Hoogendijk voor nodig is, leest u in het volledige 
interview

E-bus 2020: 
rijdend opladen
Het project E-bus 2020 ontwikkelde onder meer 
een trolleybus die tijdens het rijden bestaande 
bovenleidingen gebruikt om op te laden. Als de accu 
vol is, kan de bus ook zonder bovenleiding rijden, 
bijvoorbeeld naar het buitengebied. Ook daar zijn 
dan geen bussen op diesel of gas meer nodig. Uit het 
project blijkt dat de trolley 2.0 techniek uitstekend 
werkt en toepasbaar is op het trolleynetwerk van 
Arnhem. Indien deze techniek toegepast wordt kunnen 
alle openbaar vervoer bewegingen in Arnhem en 
omstreken emissievrij uitgevoerd worden. Dat betekent 
winst voor de stad: betere luchtkwaliteit en minder 
uitstoot van CO2.

Iwan van Bochove, operational manager Mobility 
Innovation Center bij de HAN: “De resultaten kunnen 
als voorbeeld dienen voor andere vervoersprojecten in 
trolley-steden in Europa.”

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/vr4rehab-virtual-reality-for-rehabilitation/
https://www.maartenskliniek.nl/
https://vr4rehab.org/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.ebus2020.eu/
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Dankzij Interreg heeft de HAN nieuwe contacten 
in Duitsland. Dat is prettig, want vanwege de grote 
focus op automotive is daar veel kennis te halen. 
“Interreg biedt heel veel kansen. Dus als u de kans 
krijgt, doe dan zeker mee.”

Hij noemt de E-bus “de goedkoopste oplossing voor 
het openbaar vervoer”. Waarom dat is, en hoe de 
HAN werken aan een Interreg-project ervoer, leest u 
in het volledige interview.

Lees het volledige interview

Carbon Farming: 
betere bodem, beter klimaat
Carbon Farming (CF) gebruikt koolstofbewuste 
landbouw om klimaatverandering tegen te gaan, de 
landbouwgrond te verbeteren en als aanvullende bron 
van inkomsten voor agrarische ondernemers. Door 
koolstofsekwestratie (CS) op boerderijen wordt CO2 
uit de lucht vastgelegd in de bodem. 

Heleen Klinkert, projectleider bij Bionext: “Er werd 
al langer onderzoek naar gedaan, maar door 
15 proefprojecten leerden we veel over het betrekken 
van ketenpartijen binnen en buiten de voedselketen 
en de potentiële beloningsmodellen voor agrarische 
ondernemers. Vooral de kansen voor lokale 
ondernemers vind ik belangrijk. En ook dat mensen 
buiten de sector met nieuwe ogen naar de landbouw 
gaan kijken. Lokale boeren die koolstof willen opslaan, 

krijgen nieuwe ontwikkelkansen, doordat ze beloond 
worden voor deze ‘klimaatdienst’. Zo plantte een 
Gelderse pluimveelhoudster 80 walnootbomen om 
een vliegreis naar India en andere CO2 uitstoot te 
compenseren. Een win-winsituatie: de bomen leggen 
CO2 vast én bieden bescherming aan de kippen.” 

Dit project is onderdeel van Interreg North Sea Region 
(NSR) en heeft 7 partners uit 4 landen: Nederland, 
België, Duitsland en Noorwegen. Bionext leerde veel 
van de buitenlandse partners. Wilt u weten wat, en 
voor welk type projecten Interreg volgens Klinkert 
geschikt is? 

Lees het volledige interview

http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://northsearegion.eu/carbon-farming/
https://bionext.nl/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021


Hoe gaat het verder?
Vanaf 2021 start een nieuwe ronde Interreg 
(looptijd t/m 2027) met programma’s die Gelderse 
organisaties weer volop mogelijkheden bieden 
om projectvoorstellen in te dienen en zo actief te 
worden voor een economisch sterk, duurzaam 
en mooi Gelderland mét steun van de EU. Het 
programmagebied voor het NSR programma is 
sinds 2021 uitgebreid: Gelderland maakt nu officieel 
onderdeel uit van het programma gebied. Dat 
biedt nog meer kansen voor Gelderse partners! 
Energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit 
en slimme innovaties die materiaal besparing en 
een circulaire economie mogelijk maken zijn thema’s 
die in diverse Interreg programma’s terugkomen. 
Daarbij is weer meer aandacht voor water, voor 
de kwaliteit en de kwantiteit. Maar ook thema’s als 
duurzaam toerisme en in brede zin de kwaliteit van 
de leefomgeving (lucht, bodem) staan volop in de 
belangstelling. Daarbij wordt dit keer ook ingezet 
op burgerparticipatie en een sterkere rol voor 
maatschappelijke organisaties: voor het doen van 
onderzoek én voor het bereiken van stevige resultaten 

en breed gedragen oplossingen. Zo komt er in de 
periode 2021- 2027 weer volop geld uit Europa 
beschikbaar voor nieuwe Gelderse initiatieven. 

Meer weten? 
Hier vind je 3 interactieve dasboards over Interreg in 
de periode 2014-2020 

Bekijk de impact van Interreg op alle beleidsambities 
van Gelderland: 
 · Duurzaamheid
 · Natuur & Cultuur
 · Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland 
 · Economie en Mobiliteit 

Meedoen met de nieuwe Interreg-
programma’s? Bekijk uw mogelijkheden hier:
 · Interreg Deutschland-Nederland (NL-DE)
 · Interreg Noord West Europa (NWE)
 · Interreg North Sea Region (NSR)
 · Interreg Europe
 · Interreg Euregio Maas Rijn (EMR) 
 · Interreg Vlaanderen Nederland (NL-VL)

Colofon
Deze brochure is gemaakt door Reeleaf in opdracht van provincie Gelderland. Er is 
gebruik gemaakt van openbare gegevens uit Keep.eu, directe gegevens van de Interreg 
programmasecretariaten en informatie van de provincie Gelderland. Ondanks dat 
de gegevens met de grootst mogelijke zorg tot stand zijn gekomen, kunnen aan 
gegevens in deze publicatie geen rechten worden ontleend.

© Provincie Gelderland, oktober 2021
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