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Interreg voor natuur en 
cultuur in Gelderland
De impact van EU-financiering op Gelderse organisaties die 
werk maken van de ontwikkeling, behoud en het herstel van 
natuur en cultuur.

Interreg, natuur en cultuur
Met interreg wordt in projecten samengewerkt in 
Europese deelgebieden, bestaande uit regio’s uit 
een aantal landen. Ze stimuleren samenwerking 
tussen regio’s met subsidies om de onderlinge 
verschillen te verkleinen. Dichtbij: tussen 
Nederlandse partijen en hun Duitse buren, maar 
ook verder weg: binnen Europa. In het Interreg 
A programma Deutschland-Nederland (NL-
DE)  wordt tevens specifiek geinvesteerd in de 
versterking van de sociaal-culturele en territoriale 
cohesie in dit grensgebied. Natuurontwikkeling 
en behoud maar ook het behoud van cultureel 
erfgoed of het innovatief herbestemmen, zijn ook 
belangrijke thema’s in Interreg. Er wordt, kijkend 
naar deze ambitie ook ingezet op natuurinclusieve 
landbouw, het betrekken van burgers en 
maatschappelijk middenveld bij natuurbehoud 
en het vinden van nieuwe verdienmodellen voor 
natuur en cultuur. Gelderse organisaties zijn actief 
in projecten in diverse Interreg-programma’s. 
Zij haalden daarmee EU-financiering naar 
Gelderland én legden contacten met nieuwe 
samenwerkingspartners: in Gelderland, binnen 
Nederland én erbuiten: in lidstaten van de EU.

Impact Interreg-projecten
Tussen 2014 en 2020 werkten 69 Gelderse 
organisaties in meer dan 30 door de EU-gefinancierde 
Interreg-projecten aan de ontwikkeling, het behoud en 
het herstel van natuur en cultuur in de provincie 
Gelderland. De projecten werden gefinancierd vanuit 
5 verschillende Interreg programma’s. In deze 
factsheet presenteren we de impact die Interreg-
projecten hebben op Gelderse natuur- en 
cultuurdoelstellingen en hoe ze bijdragen aan de 
ontwikkeling van Gelderse organisaties.          

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

https://northsearegion.eu
https://www.nweurope.eu
https://www.interregeurope.eu
https://www.grensregio.eu
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/
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Aantal projecten

EFRO subsidie voor natuur & cultuur  
in Gelderland (in miljoen euro)

dat bijdraagt aan ‘Ambitie natuur & cultuur’

31  
totaal

NWE  > € 0,5 EFRO

NSR  > € 0,4 EFRO

NL-DE  > € 6,1 EFRO

NL-VL  > € 0,1 EFRO

EUROPA  > € 0,4 EFRO

€ 64,2 miljoen EFRO voor 
‘natuur en cultuur’ projecten, 
waarvan 7,5 miljoen EFRO ging 
naar Gelderse partners.

Wie doen er mee? 
Partners in aantallen en organisaties
Gelderse partners actief in projecten die 
bijdroegen aan ambitie ‘natuur & cultuur’
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De impact van projecten gericht op de natuur- en  
cultuurambitie met Interreg-financiering in Gelderland

186 partners

69  
Gelderse partners

Partners en 
netwerken voor 
natuur en cultuur  
in Europa

Aantal nieuwe banen gecreëerd door  
‘natuur en cultuur’ projecten

Hoeveelheid innovatieve producten en 
processen 
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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 

https://northsearegion.eu/carbon-farming/
https://bionext.nl
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
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Growing a Green Future: 
planten als grondstof
Een vakantiewoning van lokaal geteelde hennep, vlas 
en olifantsgras, lippenbalsem van goudsbloem en 
gezonde vetten uit nieuwe lokale teelten. Het project 
Growing a Green Future (GAGF) wil helpen bij de 
overgang van een economie die draait op fossiele 
brandstoffen, naar een economie met biomassa als 
grondstof. De 11 partners uit Nederland en België 
deden praktijkonderzoek naar de mogelijkheden 
van gewassen als grondstof. Zo bleek olifantsgras 
heel geschikt voor toiletpapier en beoordeelden 
ze welke plantaardige oliën geschikt zijn voor 
voedingsmiddelen en cosmetica. Ze deelden de 
opgedane kennis met ondernemers. Eén van de 
Nederlandse partners was Delphy: een groot 
advies- en onderzoeksbureau met het hoofdkantoor 
in Gelderland. Zij richten zich op onderzoek en 

ontwikkeling van de akkerbouw- en tuinbouwsector 
en bieden advies rond het telen van planten. Cor van 
Oers: “Maar er is meer kennis nodig: Delphy bood 
teeltcapaciteit en botanische kennis, andere partners 
keken naar de productie-eigenschappen. Zo vulden 
we elkaar aan. We deden iets dat Delphy zonder 
Interreg nooit zou doen, maar dat wél leidt tot nieuwe 
kansen voor onze klanten. Met dit project zorgden we 
ervoor dat de markt in beweging kwam.” 

Wilt u weten wat de partners nog meer maakten en 
hoe u volgens Van Oers een succes maakt van uw 
Interreg-project?

Lees het volledige interview 

https://growingagreenfuture.eu/wp-content/uploads/2018/11/Nieuwsbrief-GAGF-1-sept-2018-V6.pdf
https://delphy.nl
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021


Hoe gaat het verder?
Vanaf 2021 start een nieuwe, zesjarige ronde met 
Interreg-programma’s. Dit biedt Gelderse organisaties 
volop mogelijkheden om projectvoorstellen in te 
dienen en actief bij te dragen aan de ontwikkeling 
en het behoud van natuur en cultuur in Gelderland 
mét steun van de EU. Duurzaam toerisme, het 
betrekken van burgers en intermediaire organisaties 
bij nieuwe verdienmodellen voor natuur-inclusieve 
landbouw, het verkorten van ketens en het vergroten 
van biodiversiteit zijn onderwerpen die in diverse 
Interreg-programma’s ondersteund worden. Het beter 
combineren van economie en natuur via aanpassingen 
in de landbouw én door mensen dichterbij natuur en 
cultuur te brengen, is dan ook een van de speerpunten 
van de Europese Unie en de Green Deal. Zo komt 
er tussen 2021 en 2027 weer nieuwe subsidie 
beschikbaar voor nieuwe Gelderse initiatieven. 

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

Bekijk ook de impact van Interreg op de andere 
beleidsambities van Gelderland: 
 · Duurzaamheid
 · Gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland
 · Economie en Mobiliteit
Of lees de hele brochure.

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

Colofon
Deze factsheet 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

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjgxNDU3ZTgtMGMyMC00NzFjLWJiZTItZjQ5NGQ1OTYxMjZlIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/
https://www.nweurope.eu/future-nwe-programme/
https://northsearegion.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.reeleaf.nl/
https://keep.eu/
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