Doel van SWARE is het versterken en bewaken van de
balans tussen bescherming en benutting van natuurlijk
en cultureel erfgoed. Dit is van groot belang met het oog
op de voortdurende economische ontwikkeling van de
regio’s met binnenlandse vaarwegen, waaronder ZuidHolland. Maar kunnen benutting en bescherming wel
samengaan? Volgens de deelnemers ligt de sleutel voor
succes juist in het slim combineren ervan. Daarbij maken
zij graag gebruik van elkaars ervaringen: de Europese
regio’s die deelnemen verschillen van elkaar, maar zijn
ook vergelijkbaar.
Projectleider Manita Koop

Projectleider Manita Koop
e-mail: dir@randstadwaterbaan.nl
telefoon: +31158200200
Website: www.interregeurope.eu/sware
Volg het nieuws rondom SWARE op onze
website en via de sociale media!
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Wat is SWARE?

Wat willen we bereiken?

SWARE is onderdeel van het Europese Interregprogramma
2014 – 2020. SWARE vergroot de synergie tussen de be
scherming van natuurlijk en cultureel erfgoed, en een duurzame ontwikkeling in regio’s met binnenlandse waterwegen.
Toenemende bezoekersaantallen kúnnen immers op gespannen voet staan met de bescherming van het erfgoed.
De belangrijkste doelstelling van het project is het verbeteren
van het beleidsinstrumentarium in de verschillende deelnemende regio’s op dit gebied.

Resultaten van SWARE

Wat doen we daarvoor?

•

Een betere balans tussen bescherming van en
duurzame ontwikkeling met natuurlijk en cultureel
erfgoed

•

Een effectievere en integralere wijze van regionaal
beheer van het erfgoed

•

Een vitaal netwerk rondom het realiseren van
toegevoegde waarde van cultureel en natuurlijk
erfgoed

•

Een toename van betrokkenheid van inwoners bij
het beschermen en promoten van de specifieke
waarden in hun omgeving

Activiteiten binnen SWARE:
Metropolitan City of Milan (IT)

Pons Danubii European Grouping
of Territorial Cooperation (SK)

Vidzeme Planning Region (LV)

Analyse van de stand van zaken in Zuid-Holland
In kaart brengen van goede voorbeelden en bevorderen van kennisuitwisseling binnen en buiten de
regio
Ontwikkeling van regionale actieplannen ter verbetering van beleidsinstrumentarium

2016				
Province of Zuid-Holland (NL)

Toepassing en monitoring van de actieplannen

2018				

2020

