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MEER INFORMATIE

De Europese Unie lanceerde het Interreg Europe-programma om het regionaal 

ontwikkelingsbeleid te verbeteren door interregionale uitwisseling van goede 

praktijken. Het project PROSPERA - PROmoting Sustainable development and 

regional attractiveness through PERi-urban Areas (bevordering van duurzame 

ontwikkeling en regionale aantrekkelijkheid in peri-urbane gebieden) brengt 7 

organisaties uit 5 verschillende landen samen, namelijk Italië, België, Hongarije, 

Griekenland en Zweden. Het doel is om het regionaal beleid te verbeteren om zo 

het natuurlijk erfgoed in peri-urbane gebieden te beschermen en te bevorderen. 

OVER PROSPERA

 � Verbeteren van het regionaal beleid voor de bescherming en bevordering 

van natuurlijk erfgoed in peri-urbane gebieden onder druk van 

verstedelijking. 

 � Stimuleren van duurzame ontwikkeling om verder biodiversiteitsverlies, 

bodeminname en aantasting van de natuurlijke hulpbronnen te 

voorkomen. 

 � Peri-urbane gebieden opnemen in de strategische planning als hefboom 

voor duurzame groei en aantrekkelijkheid van de regio.

 � Bewustzijn creëren bij actoren in peri-urbane gebieden dat natuurlijk 

erfgoed kansen biedt voor economische ontwikkeling.

 � Bewustzijn creëren over het belang van de link tussen stad en platteland 

als middel om het natuurlijk erfgoed te beschermen en bij te dragen aan 

duurzame ontwikkeling.
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Milieu en efficiënt 
hulpbronnengebruik



EDC DEBRECEN (HU)

Debrecen, de tweede grootste stad van 

Hongarije, is een regionaal centrum 

met een intensieve economische groei. 

EDC Debrecen speelt een belangrijke 

rol in de economische ontwikkeling 

en stedenbouw. Kleine woonwijken, 

beschermde natuurlijke en culturele 

waarden, landbouwgronden en 

industriegebieden bevinden zich allemaal 

in de peri-urbane gebieden.

  

DE GEMEENTE ARISTOTELI 

CHALKIDIKIS (GR)

De peri-urbane regio Chalkidiki wordt 

gekenmerkt door een mengeling van 

landelijke en verstedelijkte gebieden. Als 

een van de meest bekende toeristische 

zomerbestemmingen in Griekenland 

moet de regio voldoen aan de behoeften 

van toeristen.

  

DE GEMEENTE VARBERG (SE)

De regio Halland wordt geconfronteerd 

met toenemende verstedelijking, 

zoals het geval is in Varberg. Varberg 

startte een strategische oefening rond 

stadsplanning die de peri-urbane 

gebieden moet beschermen. Een van de 

instrumenten is het definiëren van lokale 

ontwikkelingsstrategieën.
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 � Projectpartners doen ervaring op met duurzame 

publiek-private samenwerking;

 � Beleidsmakers en bestuurders worden zich bewust van het 

potentieel van natuurlijk erfgoed voor de levenskwaliteit van 

burgers én de economische groei van de regio;

 � Projectpartners leren lokale partnerschappen opzetten tussen 

private en publieke actoren alsook tussen economische en 

niet-economische actoren (via lokale stakeholdervergaderingen) 

over een thema dat vaak alleen aan de overheid wordt 

overgelaten;

 � Jonge ondernemers worden samen met universiteiten, 

middelbare scholen en kenniscentra gestimuleerd om nieuwe 

onderzoeks- en ondernemingstrajecten te volgen, gericht op de 

bescherming én ontwikkeling van het peri-urbane gebied;

 � Het nieuwe model van “wijs” participatief bestuur wordt getest; 

 � Effectieve lokale waardeketens om ecosysteemdiensten te 

valoriseren worden gestimuleerd.

 � 15 goede praktijken

 � 3 thematische workshops

 � 5 studiebezoeken

 � 5 regionale actieplannen

RESULTATEN

Het project mikt op de volgende resultaten 

voor de bescherming, bevordering en 

ontwikkeling van peri-urbane gebieden:

PARTNERS

DE STAD REGGIO EMILIA (IT) – HOOFDPARTNER

Reggio Emilia is een middelgrote stad in de regio Emilia-Romagna. De stad 

wenst het potentieel van haar peri-urbane gebieden te verbeteren. Inwoners 

vragen om een gezondere en duurzamere omgeving, herstel van het natuurlijke 

landschap en meer innovatieve landelijke activiteiten.

RESEARCH CENTRE ON ANIMAL PRODUCTION (CRPA) (IT)

CRPA biedt zowel de private als de publieke sector zijn expertise aan op het gebied 

van agrarische voedselproductie en het milieu.

STAD GENT (BE)

Gent is een stad met een groeiend aantal inwoners. Een deel van het Gents 

grondgebied is nog open ruimte met  natuurgebieden,  ‘groenpolen’ en landbouw, 

en wordt beschouwd als strategisch belangrijk voor de leefbaarheid van de stad.

INSTITUUT VOOR LANDBOUW-, VISSERIJ- EN VOEDINGSONDERZOEK

(ILVO) (BE)

ILVO voert multidisciplinair, innovatief en onafhankelijk onderzoek uit naar 

duurzame landbouw op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. 

Betere beleidsinstrumenten voor plattelandsontwikkeling is een van de sturende 

doelstellingen.


