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Wat is een Award
‘Duurzaam Kustproject’?

Ontdek de
duurzame projecten

De Awards ‘Duurzaam Kustproject’ worden
uitgereikt door het Coördinatiepunt Duurzaam
Kustbeheer, als onderdeel van de campagne ‘De
Kust Kijkt Verder’ (www.dekustkijktverder.be).
Met de Awards wil het Coördinatiepunt projecten
in de kijker zetten die oog hebben voor de
toekomst en die uitmunten door vindingrijkheid
en duurzaamheid.
Dankzij de Awards kunnen de projecten hun
profiel aanscherpen en extra kennis opdoen
over het duurzaam beheer van de kust.

In deze brochure worden de zes Awardwinnaars 2010
voorgesteld. Op de website www.dekustkijktverder.be
vind je ook de hoopvolle projecten en de Awardwinnaars
van de vorige edities terug.
Je zal zien dat iedereen kan meewerken aan duurzaamheid: verenigingen, buurtwerkingen, bedrijven, overheden... Hopelijk werkt deze brochure als inspiratiebron
voor vele toekomstige projecten.

www.dekustkijktverder.be
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Criteria van duurzaamheid
Hoe werden de projecten ingediend
en beoordeeld?
In oktober 2009 lanceerde het Coördinatiepunt
een ruime oproep om duurzame projecten in te
dienen. Ieder project met een aantoonbare positieve impact op de duurzame ontwikkeling van de
kust kwam in aanmerking.
Een professionele jury beoordeelde op 12 februari 2010 alle ingezonden projecten aan de hand
van vooraf vastgelegde duurzaamheidscriteria.

Het is belangrijk om het positief effect van de projecten op de
duurzame ontwikkeling van de kust zo objectief mogelijk in te
schatten. De jury liet zich leiden door volgende duurzaamheidscriteria:
1
2

3
4
5

De samenstelling van de jury kan je raadplegen op www.dekustkijktverder.be onder het luik
‘Deelnemen’.

6
7

8
9

blijk geven van een streven naar innovatie
Ontwikkelen van een visie op lange termijn, d.w.z. denken en
handelen in het voordeel van de huidige generaties zonder dat
dit nadelige effecten heeft voor volgende generaties
vermijden van schadelijke gevolgen (voorzorgsbeginsel)
uitgaan van een stevige wetenschappelijke basis
afstemming tussen verschillende beleidsniveaus en met de
lokale situatie (subsidiariteit)
rekening houden met milieukosten en -baten
samenwerking bevorderen tussen diverse beleidsniveaus en
tussen verschillende sectoren (horizontale en verticale beleidsintegratie)
blijk geven van aandacht voor communicatie en participatie
nastreven van solidariteit en sociale rechtvaardigheid

Meer uitleg over het toepassen van de criteria vind je op
www.dekustkijktverder.be onder het luik ‘Deelnemen’.
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Derde editie 2010
Awards ‘Duurzaam Kustproject’

Zet zelf een
project op stapel en...
...win een Award!
Laat deze brochure meteen ook een aansporing zijn om zelf
nieuwe projecten op te zetten die uitmunten door vindingrijkheid
en duurzaamheid. Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
zet je hierbij graag op weg. En wie weet ontvang jij bij de
volgende editie (in 2012) een Award.

Duurzaam kustbeheer:
Steeds een
‘kwestie van evenwicht’
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duurzaam kustbeheer

Winnende projecten 2010
In totaal dienden 12 projecten een aanvraag in om mee te dingen naar
de Award ‘Duurzaam Kustproject 2010’. Voor deze derde editie mogen
zes projecten de Award in ontvangst nemen, waarvan er twee de bijzondere vermelding ‘uitmuntend project’ kregen. Voor de uitmuntende
projecten werd rekening gehouden met het vernieuwende karakter en
de voorbeeldfunctie ervan voor de hele kustregio.
Eén project werd als beloftevol gejureerd. Dit project scoorde net niet
voldoende om in aanmerking te komen voor een Award. De projectindiener kreeg van de jury tips om de duurzaamheid van het project te
verhogen en hopelijk mag hij bij de volgende editie (in 2012) trots een
Award in ontvangst nemen.
Met deze derde editie van de tweejaarlijkse Awards hopen we tevens
potentiële toekomstige projectindieners te bereiken. De duurzaamheidscriteria werden alvast door menig initiatiefnemers gebruikt als
toetssteen. Op die manier kan iedereen zelf testen hoe men optimaal
kan bijdragen aan het duurzaam beheer van de kust.
Een overzicht van de Awardwinaars en het beloftevolle project vind je
op de volgende pagina.

AWARDWINNAARS - UITMUNTEND PROJECT

• Internationale Tweedaagse (Blankenberge)
• Omgevingswerken Duin en Zee (Oostende)

08-09
10-11

AWARDWINNAARS

•
•
•
•

DORP inZICHT (Middelkerke)
EOS, energiebesparingsproject (Oostende)
LIFE-natuurproject ZENO (Knokke-Heist)
Trap&Tram

12-13
14-15
16-17
18-19

BELOFTEVOL

• Nationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke)

20-21

www.dekustkijktverder.be
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DUURZAAM KUSTPROJECT

INTERNATIONALE TWEEDAAGSE BLANKENBERGE

Jongeren en volwassenen aanzetten om te sporten, dat is het hoofddoel van de Internationale Tweedaagse van Blankenberge. Jaarlijks
brengt deze wandelhappening zo’n 15.000 wandelaars op de been
en duizenden toeschouwers.

U I T M U N T E N D P R OJ E C T
08

Een ‘groene’ wandeling
in de streek van Blankenberge

Logischerwijs zorgt zo’n wandeltocht voor veel afval en daar maken
de organisatoren het verschil met veel andere massa-evenementen. De Internationale Tweedaagse draagt namelijk het duurzaamheidsaspect hoog in het vaandel. Ze doen verschillende acties
op vlak van milieuzorg, ze werken met duurzame materialen, doen
aan sensibilisatie, werken aan een actieve participatie van verschillende doelgroepen en zetten waar mogelijk Fairtradeproducten in
als koffie, wijn, fruitsap en bananen...
Concrete acties op vlak van milieuzorg zijn onder meer de afvalpreventie en het selectief inzamelen van afval. Voor het drukwerk en signalisatiemateriaal wordt gewerkt met duurzame
materialen. Tijdens de wandeltocht zelf doet de organisatie ook
aan actieve communicatie naar de wandelaars toe: voor de kleinsten creëerden ze een wandelzoektocht met enkele animatieelementen en edutainmentaspecten, voor de iets ouderen wordt
gewerkt rond onder meer landschapseducatie.

De Kust kijkt verder

Via verschillende kanalen probeert de organisatie om zoveel
mogelijk mensen te betrekken bij de wandelhappening. Ze
hebben aandacht voor de toegankelijkheid van het parcours met
rolwagens, en tevens wordt er ook een extra inspanning gedaan
om minderbedeelden te motiveren mee te wandelen tijdens de
Tweedaagse door hiervoor samen te werken met het OCMW.
Om alle inspanningen die de organisatie doet op te volgen wordt
elk jaar een zwerfvuilinventaris gemaakt van het parcours en
wordt de opgehaalde afvalhoeveelheid bijgehouden. Daarnaast
berekende de Internationale Tweedaagse ook nog hun ecologische voetafdruk. Op basis van deze resultaten werken ze verder
aan de verbetering van verschillende duurzaamheidsaspecten
tijdens dit wandelweekend.

Waarom duurzaam?
Voor deze tweedaagse werden van bij het begin veel inspanningen
gedaan op vlak van milieuzorg. De organisatie schoof door de jaren
heen steeds meer op naar breed duurzaam beleid bijvoorbeeld
door hun aandacht voor het gebruik van duurzame materialen,
het betrekken van moeilijk bereikbare groepen, aandacht voor
toegankelijkheid en bereikbaarheid, het in de kijker plaatsen van het
typische kustlandschap. Bovendien doet de vrijwilligersorganisatie
veel inspanningen om hun milieu-impact op te volgen, te evalueren
en jaarlijks bij te sturen.
Deze wandeltocht kan een voorbeeld zijn voor organisatoren van
andere massa-evenementen.
Contact

Wat is er te bezoeken?
De Internationale Tweedaagse gaat elk jaar door tijdens het
eerste weekend van mei.

Vzw Internationale Tweedaagse van Blankenberge
Luc Henau
Rerum Novarumstraat 4, 8370 Blankenberge
T 050 41 31 35, F 050 41 84 68
E info@2daagse.be, S www.2daagse.be

www.dekustkijktverder.be
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DUURZAAM KUSTPROJECT

OMGEVINGSWERKEN DUIN EN ZEE

Duin en Zee heeft enerzijds een gebouwencomplex en anderzijds een attractieve buitenomgeving door haar ligging midden
in de duinen en vlak bij zee en strand. Door de jaren heen raakte
het terrein een beetje verwaarloosd en er waren enkele functies geïnstalleerd die niet echt pasten binnen het kader van de
natuurlijke omgeving.

U I T M U N T E N D P R OJ E C T
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Natuurlijke symbiose tussen jeugd en groen

Bij het uitvoeren van de omgevingswerken lag de nadruk op de
symbiose tussen jeugd en groen, met als doel natuurherstel en
het behouden van open ruimte voor spelende kinderen. Duin en
Zee heeft vele gebruikers: de speelpleinwerking, de educatieve
dienst Horizon Educatief, het jeugdverblijfcentrum, de vele huurders van de verschillende zalen en de inwoners van Oostende
en Bredene.
Samen met al deze gebruikers en omwonenden werd een
concreet plan uitgetekend voor de aanpak van de site:
• Om het terrein veiliger en aangenamer te maken werd het
gemotoriseerd verkeer uit de site gebannen en de parking
midden op het terrein opengebroken;
• Er werden fietsenstallingen geplaatst;
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• Kansen voor natuurherstel werden geoptimaliseerd: de duinen
werden doorgetrokken tot halverwege het terrein, er kwam
een geleidelijke overgang van duinen naar graszone, er werd
helmgras, duindoorn en liguster geplant;
• Er werd buitenmeubilair geplaatst dat voor iedereen toegankelijk is;
• Er werd een wadi gecreëerd en waterputten geïnstalleerd;
• Er werd functionele verlichting geplaatst;
• Afval wordt gesorteerd en gebruikers worden hiervoor gesensibiliseerd.
De omgevingswerken aan de site worden in verschillende fasen
uitgevoerd. Fase I en II werden uitgevoerd. Eind maart 2010 gaf
het College groen licht voor de opstart van de participatieronde
voor fase III, die de rest van het terrein behelst.

Wat is er te bezoeken?
Duin en Zee is vrij toegankelijk. Tijdens de paas- en zomer
vakantie is er dagelijks een speelpleinwerking.

Waarom duurzaam?
De omgevingswerken die gebeurd zijn aan Duin en Zee zijn een
voorbeeldproject met aandacht voor verschillende aspecten
van duurzame ontwikkeling. Participatie van alle gebruikers en
betrokken administraties bij het uittekenen en uitvoeren van de
inrichtingsplannen, realiseren van een kwaliteitsvolle metamorfose
van de verloederde site waarbij de relatie met de duinen hersteld
wordt, planning op lange termijn om de site verder aan te pakken en
aandacht voor verhoging van de natuurwaarde op de site.

Contact
Stadsbestuur Oostende
Vicky Pettens - Directie Kinderopvang, Jeugd, Onderwijs, Sport
Eli Devriendt - Dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
T 059 80 55 00

www.dekustkijktverder.be
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DORP inZICHT MIDDELKERKE

Bewoners en beleid slaan de handen in elkaar
Middelkerke is meer dan enkel een kustgemeente. Slijpe, SintPieters-Kapelle, Schore en Mannekensvere zijn allemaal deelgemeenten van Middelkerke waar in eerste opzicht een stuk minder
te beleven valt dan in de kuststreek. Het gemeentebestuur sloeg de
handen in elkaar met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen om
hier verandering in te brengen.
De methodiek Dorp inZicht biedt een antwoord om deze kleinere
deelgemeenten leefbaarder te maken. Dorp inZicht gaat uit van een
grote bewonersparticipatie, de bewoners denken actief mee over de
toekomst van hun dorp op lange termijn. De resultaten die hieruit
voortkomen vormen de basis om concreet actie te ondernemen rond
bepaalde thema’s of knelpunten in het dorp. Het uiteindelijke doel is
het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen in het hinterland,
zowel de woonomgeving als het sociaal contact.
Wijk- of dorpsgericht werken vraagt een open houding van zowel
bewoners als beleid. Samenwerken rond concrete dossiers vergroot
de betrokkenheid van de burgers bij het beleid en verkleint de klassieke kloof tussen burger en politiek.
Dorp inZicht werd in 2007 uitgevoerd in Sint-Pieters-Kapelle, in 2008
in Slijpe, in 2009 in Schore en in 2010 is Mannekensvere aan de beurt.
In Sint-Pieters-Kapelle bleek dat de bewoners onder meer graag
een zaaltje en een speelruimte voor de kinderen zouden hebben.

12
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Het gemeentebestuur heeft nu de beslissing genomen om het oud
schooltje af te breken en er een nieuw gebouw te plaatsen waar
verenigingen terecht kunnen en de speelplaats biedt dan weer
een speelruimte voor kinderen. Een ruimte waar ze kunnen buiten
spelen, voetballen… zonder voor een klassiek speelplein te kiezen.
Daarnaast is er nu ook een wekelijkse markt om het gebrek aan
winkels in de dorpen op te vangen.
In Slijpe kwamen er extra fietsenstallingen en een gemachtigd
opzichter die de kinderen helpt oversteken. Daarnaast werden er
pijnpunten i.v.m. het openbaar vervoer doorgegeven aan De Lijn en
werkt men aan enkele aanpassingen voor polyvalente zaal ‘Ter Zelte’.
De dorpskern van Schore zal heraangelegd worden en de bewoners
gaven alvast hun wensen door. In Mannekensvere worden de bewoners bevraagd in 2010.

Waarom duurzaam?
Middelkerke toont met het project aan dat ze ook aandacht heeft
voor haar polderdorpen en de lokale bewoners, en niet enkel voor de
toeristische kernen aan de kust. De hoge participatie van de inwoners
geeft een extra dimensie aan de methodiek Dorp inZicht.

Contact

Wat is er te bezoeken?
Wekelijkse markt op woensdag in Sint-Pieters-Kapelle.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en gemeentebestuur Middelkerke
Karen Viaene
Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
T 059 31 95 56 - 0498 90 58 42
E Karen.Viaene@middelkerke.be

www.dekustkijktverder.be
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EOS, ENERGIEBESPARINGSPROJECT OOSTENDE

Sociale, economische en ecologische
doelstellingen samen in één project
De stad Oostende wil zijn CO2-uitstoot beperken en in combinatie
ook de energiefactuur van zijn inwoners reduceren. Om dit te realiseren richtte de stad een autonoom gemeentebedrijf op ‘Energiebesparing OoStende (EOS)’. EOS wil de Oostendenaars energiezuiniger doen leven en schenkt hierbij speciale aandacht aan de
armste bevolkingsgroepen.
Om de doelstelling te bereiken maakt EOS gebruik van 3 stappen:
• Mensen mobiliseren – energiecafé
Per wijk wordt een energiecafé georganiseerd waar de bewoners
hun energiefactuur kunnen laten analyseren en waar ze aan de
hand van demo-opstellingen aan den lijve kunnen ondervinden
hoe energiezuinig of energieverslindend bepaalde zaken zijn,
maar ook hoe ze dit kunnen oplossen. Door elke wijkbewoner een
persoonlijke uitnodiging te geven die kan ingeruild worden voor
een spaarlamp, maakt EOS het energiecafé heel laagdrempelig.
• Mensen informeren – energiescan
Energiedeskundigen gaan persoonlijk langs voor het maken van
een energiescan. Na hun bezoek maken ze een rapport op waarin
staat welke ingrepen er in de woning kunnen gebeuren om het

14
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energieverbruik te verminderen en geven ze tips mee voor een
energiezuining gedrag.

Waarom duurzaam?

Mensen die tot de armste bevolkingsgroep behoren wonen over
het algemeen in de huizen met de slechtste energieprestaties,
bovendien neemt de energiefactuur ook een relatief grotere hap
uit hun budget. Daarom krijgen zij naast een energiebesparingspakket ook extra begeleiding van een energiecoach.

EOS bundelt verschillende instrumenten en middelen (Stad,
OCMW, Eandis, FRGE) rond energiebesparing en koppelt aan de
milieubesparende doelstelling ook een sociaal en economisch luik
door het betrekken van kansarmen en creëren van werkgelegenheid.
De resultaten van het project zijn indrukwekkend. De aanpak is
innovatief, in het bijzonder door het uitgebreide communicatie- en
participatieproces en een specifieke doelgroepenbenadering.

• Mensen activeren – energielening
Wie de raad uit de energiescan wil opvolgen, zal al vlug merken
dat grote ingrepen een pak geld kosten. Daarom verstrekt EOS ook
renteloze leningen tot een bedrag van 10.000 euro terug te betalen
op vijf jaar. In vele gevallen is de energiewinst na vijf jaar even groot
als het geleend bedrag. De eerste vijf jaar verdien je dus de lening
terug en na vijf jaar steek je ieder jaar de winst op zak.
Dit project is een voorbeeld wat betreft de verzoening van sociale,
economische en ecologische doelstellingen. EOS realiseerde in 2009
een energiebesparing van 1,34 miljoen euro bij haar bewoners, daarnaast zorgde EOS eveneens voor een CO2-reductie van 3256 ton. Door
het grote succes en de vele renovaties creëert EOS bovendien jobs.

Contact
EOS (Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende)
Thuisloket stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
T 059 80 55 00
S www.oostende.be/eos

www.dekustkijktverder.be
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LIFE-NATUURPROJECT ZENO

Grootschalig natuurherstel
in de Zwinduinen en -polders
Iedereen kent wel het Zwin, maar minder bekend zijn de aanpalende Zwinbosjes, die sinds 2003 de naam Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en -polders’ dragen. Tijdens de vorige eeuw
heeft de mens duidelijke sporen nagelaten in dit gebied: twee
wereldoorlogen, aanleg van een vliegveld, jumpingterrein, golfterrein... Het Agentschap voor Natuur en Bos wou de verdwenen
duinhabitats en habitats van de duinpolderovergang in stand
houden en herstellen in dit gebied . Daartoe werd het natuurproject ZENO opgestart om er zo de natuur te herstellen.
Het letterwoord ZENO staat voor Zwinduinen Ecologische NatuurOntwikkeling en is een LIFE-natuurproject, het wordt dus meegefinancierd door de Europese Unie via het LIFE-Natuur programma.
Dank zij dit natuurherstelproject hoopt ANB zo om beschermde
flora zoals Duingentiaan en fauna zoals de Boomkikker, Kleine
Zilverreiger... opnieuw meer kansen te geven in dit Vlaams
Natuurreservaat.
Het LIFE-natuurproject ZENO omvat grootschalige, ingrijpende
werken zoals:
• het herstellen van het microreliëf in de Kleyne Vlakte
• het vrijmaken van vochtige duinvalleien en herprofileren en aanleggen van poelen

16
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• het herstellen van de natuur in en rond de voormalige zandwinningsputten door het kappen van een aangeplant bos en
het vrijmaken en herprofileren van de oevers van de voormalige zandwinningsputten
• het herstel van een vochtig duingrasland door het verwijderen
van de oude jumping in de Kleyne Vlakte
• het verwijderen van oude afsluitingen en plaatsen van nieuwe
om begrazingsblokken te creëren
Ook aan communicatie besteedt het LIFE-natuurproject ZENO
de nodige aandachtig. Zo werd een infoavond georganiseerd, zal
in 2010 een tentoonstelling en workshop plaatsvinden, worden
bij elke werf de nodige borden geplaatst, worden aan de 10
ingangen mooie onthaalborden geplaatst...
Wat is er te bezoeken?
Het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en -polders’ bestaat langs de zeezijde uit zeereepduinen, meer landinwaarts
gaan de duinen over in struweel en bevindt zich een aangeplant bos. Het zuidelijk deel van dit natuurreservaat bestaat
ten slotte uit een grote, fossiele strandvlakte.

De Zwinduinen en -polders liggen tussen de Knokse wijk ‘Het Zoute’ en
het provinciaal natuurpark ‘Het Zwin’. Doorheen het gebied lopen nieuwe
wandel-, ruiter- en fietspaden die ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
Waarom duurzaam?
Het LIFE-natuurherstelproject ZENO is een uniek voorbeeld van
een grootschalige aanpak om natuur nieuwe kansen te geven.
Grootschalige natuurherstelwerken aan onze kust waar de mens in
het verleden duidelijk zijn sporen heeft nagelaten zijn hét voorbeeld
om aan onze kust de natuurkwaliteit opnieuw te verhogen. Daarnaast
is er ook aandacht voor het betrekken van de omwonenden, besturen
en partners. Dit project heeft een positief effect ten voordele van mens
en natuur.
Contact
Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Evy Dewulf - projectcoördinator LIFE ZENO
Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050 45 42 50, F 050 45 41 75

www.dekustkijktverder.be
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TRAP&TRAM WESTTOER

Een unieke combinatie en samenwerking
Op een nieuwe en gezonde manier de kust ontdekken in al
haar facetten. Een combinatie van fietsen en de kusttram, dat is
Trap&Tram.
Westtoer startte dit pilootproject op in juli 2009. Het systeem voor
de gebruiker is simpel: je huurt een fiets op punt A, fietst al dan
niet langs de bestaande kustfietsroute naar een punt B waar je
de fiets terug inlevert en terugkeert met de kusttram. Naargelang de windrichting kan deze combinatie ook in omgekeerde
volgorde. Er zijn dertien fietsverhuurpunten, in elke badplaats
één, en in combinatie met de kusttram kan dus een volledig
eigen traject uitgestippeld worden.
Voor dit project werkt Westtoer samen met de Lijn en met de
private verhuurders van fietsen aan de kust. Met Trap&Tram
willen ze het aantal autobewegingen langs de kust verminderen,
het aantal fietsbewegingen stimuleren en het gebruik van het
openbaar vervoer langs de kust promoten.
Voor Trap&Tram werd een specifieke software ontwikkeld. Zo
kan perfect opgevolgd worden waar er fietsen verhuurd worden,
in welke kustgemeente deze worden ingeleverd en of er in elke
verhuurplaats nog voldoende voorraad is.

18
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Wat is er te bezoeken?
In 2010 loopt Trap&Tram van april t.e.m. september.
Waarom duurzaam?
Trap&Tram is een innovatief project dat tot in de puntjes
uitgewerkt is en alle aspecten van duurzaamheid in zich heeft.
Zo is er milieuwinst door het stimuleren van het gebruik van
openbaar vervoer en fiets, de lokale economie wordt gesteund
door samen te werken met lokale fietsverhuurders en iedereen
kan voor een zeer interessante prijs de kust op een duurzame
manier verkennen. Het goed uitgebouwd monitoringsysteem is
een extra meerwaarde.
Contact
Westtoer apb
Ine Plovie - Projectmanager Trap&Tram
Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge)
T 050 30 55 04
E ine.plovie@westtoer.be
S www.westtoer.be - www.trapentram.be

WEBSITE TIP!
Bezoek de diverse projecten
De kustfietsroute maakt deel uit van een uitgebreid
fietsnetwerk. Deze fietsroutes vormen een veilige en aantrekkelijke verbinding tussen de badsteden en laten je een
gevarieerd landschap zien van duinen, polders, zeedijken,
havens en maritieme bezienswaardigheden. De routes bieden
een sportieve kans om meer informatie en details te ontdekken over diverse projecten rond duurzaam kustbeheer. Een
andere manier is natuurlijk met het openbaar vervoer. Alle
projecten bevinden zich in de nabijheid van de kusttram of
het uitgebreid netwerk van lijnbussen. Meer informatie
hierover vind je op www.dekustkijktverder.be onder de rubriek ‘bezoek de projecten’.
Lees meer op

www.dekustkijktverder.be

www.dekustkijktverder.be

19

BELOFTEVOL PROJECT

B E LO F T E VO L P R OJ E CT

NATIONAAL VISSERIJMUSEUM (OOSTDUINKERKE)
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Eén project werd door de jury waardevol bevonden, maar
scoorde net niet voldoende om in aanmerking te komen voor
een Award. Het kreeg van de jury tips om de duurzaamheid van
het project te verhogen en hopelijk mogen ze bij de volgende
editie (2012) trots een Award in ontvangst nemen.
Een beschrijving van het project en meer foto’s vind je op
www.dekustkijktverder.be

Contact
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Willem Lanszweert - Conservator
Pastoor Schmitzstraat 5, 8670 Oostduinkerke
T 058 51 24 68 F 058 51 08 17
E willem.lanszweert@koksijde.be
S www.visserijmuseum.be

De Kust kijkt verder

www.dekustkijktverder.be
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Nawoord

WEBSITE TIP!
Heb je door het lezen van deze publicatie inspiratie opgedaan en
wil je ook een duurzaam kustproject uitwerken? Iets nieuws of
een bestaand kustproject duurzaam maken, het kan allemaal!
Heb je tips of advies nodig, aarzel dan niet om het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer te contacteren.
En wie weet val je net als de projecten in deze publicatie ook in
de prijzen en win je een award bij de volgende editie in 2012.

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
info@kustbeheer.be
T +32(0) 59-34 21 47, F +32(0) 59-34 21 31

Postadres:
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
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De Kust kijkt verder

Awards ‘Duurzaam Kustproject’
De Awards ‘Duurzaam Kustproject’ werden voor het eerst
uitgereikt in 2006. Meer informatie over de projecten die toen
bekroond werden en de awardwinnaars uit de tweede en derde
editie vind je op www.dekustkijktverder.be. Deze website vertelt
het unieke verhaal achter deze even originele en waardevolle als
diverse projecten. Zo gingen er tijdens de twee vorige edities
o.a. Awards naar een project met biogeiten in Klemskerke,
naar wijkontwikkelingsprojecten in Zeebrugge, Oostende
en De Panne en naar een visserijproject dat vist met
een catamaran.
Lees meer op

www.dekustkijktverder.be

www.dekustkijktverder.be
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Coördinatie en eindredactie

Kathy Belpaeme
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Met medewerking van

De jury (zie volledige namenlijst op
www.dekustkijktverder.be/deelnemen)
en de partners van het Coördinatiepunt

Concept
Vormgeving en drukwerk

Fotografie

Verantwoordelijke uitgever
Depotnummer

Grafisch ontwerpbureau Visual

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Wandelaarkaai 7 - 8400 Oostende
Tel. +32 (0) 59 34 21 47
www.kustbeheer.be
www.dekustkijktverder.be
www.lenteprikkel.be
www.meeuwenindestad.be
www.kustatlas.be

Provincie West-Vlaanderen,
grafische dienst

De partners van het Coördinatiepunt Duurzaam
Kustbeheer zijn:

ANB, D. Delva, D. de Kievith,
J. Deschacht, E. Devriendt, EOS,
A. Lescrauwaet, P. Lozie,
SKINN.be, VLIZ, VVW Heist,
Westtoer, C. Willaert

Provincie West-Vlaanderen

Hilaire Ost, provinciegriffier
D/2009/0248/36
Juni 2010
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