een recreatieve meerwaarde voor de kust (en vice versa)”.

Uitnodiging studiedag

Locatie
Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder
Kuiperscheeweg 6b
8370 Blankenberge
www.natuurpunt.be/blankenberge

foto's: Misjel Decleer, Natuurpunt archief

Deze studiedag vormt de afsluiting van het kustactieplan-project “natuur en landschap,

met de gewaardeerde steun van

natuur en landschap, een hefboom voor toerisme

vrijdag 4 mei • Blankenberge

vrijdag 4 mei, Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Blankenberge
De afgelopen drie jaar heeft Natuurpunt haar motto “natuur voor iedereen” uitgebreid in de praktijk kunnen brengen aan de Vlaamse kust
via het Kustactieplan-project “natuur en landschap, een recreatieve meerwaarde voor de kust (en vice versa)”. Als afronding van het project
werd door het studiebureau Regenboog Advies een studie uitgevoerd over de sociale en economische waardering van het natuurgebied
Uitkerkse Polder. Deze resultaten worden gepresenteerd op deze studiedag.

Programma ochtendgedeelte
Uitkerkse Polder, van theorie naar praktijk
9u30

onthaal

10u

verwelkoming

Programma middaggedeelte
studienamiddag, natuur en toerisme: 1 + 1 = 3
13u30 onthaal (voor wie enkel ’s middags komt)
13u45 verwelkoming door de dagvoorzitter
dr. Dirk Bogaert, Universiteit Gent / Arteveldehogeschool

10u45 Bart Slabbinck, Natuurpunt
“het onthaalplan ‘Uitkerkse Polder’, van theorie naar praktijk”

14u
dr. Helena Berends, Regenboog Advies, voorstelling studie
“onderzoek sociale en economische waardering van de Uitkerkse Polder”

11u15 terreinbezoek aan de Uitkerkse Polder
(laarzen zijn aangeraden)

14u30

12u30 broodjeslunch
10u15 Jos Gysels, diensthoofd beleid Natuurpunt
“natuur. opengesteld”

Inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor 30 april, u kan uw aanwezigheid
bevestigen bij Bart Slabbinck, 0473/47.23.74 of bart.slabbinck@natuurpunt.be.
Inschrijven kan zowel voor de hele dag of enkel voor het middaggedeelte.

15u30 Ir. Theo W.M. Meeuwissen, Hoofd Bureau Ontwikkeling en
Beheer, Staatsbosbeheer regio Oost
Natuur(lijk) voor mensen!

15u

reﬂectie door
• Willy Ibens, directeur Natuurpunt
• Patrick De Klerck, schepen Blankenberge van milieu en
ruimtelijke ordening
( mogelijkheid tot vragenstelling )
kofﬁepauze

15u50 Ignace Schops, directeur vzw Regionaal Landschap Kempen
en Maasland
‘Natuurbehoud als hefboom voor regionale economie:
een praktijkvoorbeeld’
16u10 Drs. Wim van Hooff, bioloog en zelfstandig toeristisch adviseur,
“Natuur als onderdeel van de regionale identiteit en het belang daarvan voor toerisme”
16u30 debat “de synergie natuur en toerisme” met Magda Monballyu
(Westtoer) en de sprekers van de studienamiddag
17u
slotwoord Nico Moyaert, raadgever kabinet Vl. Minister van
Toerisme Geert Bourgeois

