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Wat gebeurt er in Nederland met Europees geld?

Wil je weten hoe een grachtenpand er in 3D print uitziet? Of een vis- en 
groentekwekerij op het dak van een kantoorpand bezoeken? Of een een 
Smart Solar Charging proeftuin bezoeken?

Het kan tijdens de Europa om de Hoek Kijkdagen op 12 en 13 mei 2017! 

In Nederland ontvangen veel verschillende projecten een financiële bijdrage uit Europese fondsen. 
Projecten die bijdragen aan de regionale en lokale economie en daarmee de concurrentiepositie 
van Nederland versterken. Tijdens de Europa om de Hoek Kijkdagen op 12 en 13 mei a.s. kun je 
in heel Nederland bij een aantal van deze projecten een kijkje nemen en zelf zien waaraan het 
Europese geld wordt besteed. En wát dat oplevert.
 
Een greep uit het programma in West-Nederland

Noord-Holland
Bij het 3D Print Canal House word je rondgeleid op de bouwplaats van de toekomst en kun je een 
grachtenpand in 3D print bekijken. 
 
Zuid-Holland
Urban Farmers verbouwt op hun duurzame dakboerderij in Den Haag groenten en vis. Clean & 
future proof mobility concepts ontwikkelt schone en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten 
voor weg- en watertransport door bestaande mobiele voertuigen duurzamer te beheren en te 
onderhouden. De Duurzaamheidsfabriek staat op vrijdag 12 mei geheel in het teken van 
Toegepaste Innovaties voor Maritieme Automatisering. Er zijn diverse workshops waaronder een 
workshop robotlassen. Bij melkveebedrijf Hoevestein kun je een wandeling maken in de polder of 
genieten van een boeren high tea. 

Utrecht
Bezoek de Smart Solar Charging proeftuin in Lombok. Deze proeftuin combineert de opwek van 
duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen.

Contact en meer informatie
De Kijkdagen vinden verspreid door heel Nederland plaats en zijn geschikt voor jong en oud.  
Toegang is (tenzij anders vermeld) gratis. Soms is aanmelding nodig, kijk hiervoor en voor meer 
informatie over de Kijkdagen op: www.europaomdehoek.nl/kijkdagen. 

Europese fondsen
De Europese Commissie (EC) stelt elke zeven jaar geld beschikbaar voor de ontwikkeling en 
versterking van de economie van de EU-landen. De EU-landen krijgen hiervoor geld via de 
Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). Daarnaast ontvangt Nederland ook 
geld voor bijvoorbeeld Visserij, Plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende projecten.

Kijk voor alle deelnemende projecten op:


