Hoe dynamisch is ons kusttoerisme in
tijden van klimaatverandering?
Workshop
14 oktober 2010
Beach Palace Hotel, Blankenberge

De kust is één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van ons
land. Over de reden bestaat geen twijfel: de unieke beleving van zon,
zee en strand. Op topdagen telt de Kust zowat 250.000 dagtoeristen.
Aangezien het klimaat aan een steeds sneller tempo verandert, stelt zich
de vraag:

Welke gevolgen heeft het veranderende klimaat voor ons
kusttoerisme en hoe gaan we hiermee om?
U wordt uitgenodigd om in deze workshop mee te denken over de
gevolgen die klimaatverandering kan hebben op de toeristische sector.

Programma
Tijdens de voormiddagsessie komen deze onderwerpen ruim aan
bod. Wat heeft het klimaat voor ons in petto? Hoe kunnen we ons
voorbereiden op deze klimaatveranderingen? Hoe dynamisch is het
nieuwe strategische beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust
in tijden van klimaatverandering? En hoe gaan onze noorderburen om
met deze veranderingen?
09u30
10u00
10u10
10u40
11u10
11u40
12u15

Onthaal en registratie
Verwelkoming
Strategisch Beleidsplan voor Toerisme aan de Kust 20092014 (Westtoer)
Gastspreker Dr. Bas Amelung (Universiteit Wageningen)
Aanpassingsstrategieën voor kusttoerisme - CLIMAR
(Arcadis Belgium)
Socio-economische veranderingen - IMCORE (Maritiem
Instituut)
Broodjeslunch

Tijdens de namiddagsessie krijgen de deelnemers de kans om hun
visie over hoe de toeristische sector zal evolueren uit te drukken. Alsook
door middel van brainstorming voorstellen van alternatieve
aanpassingsmaatregelen op tafel te gooien.
13u15
13u30
15u30
16u00

Inleiding tot de workshop
Interactieve workshop
Terugkoppeling van de getoetste ideeën uit de
verschillende groepen
Afsluitende drink

Praktisch
Inschrijving
Deelname is gratis.
Gelieve uw deelname via mail te bevestigen vóór 1 oktober.
Indien u verhinderd bent, kan u altijd iemand anders van uw dienst afvaardigen.
Deelname is beperkt, gelieve zo snel mogelijk in te schrijven.
Inschrijven of meer info : marian.willekens@ugent.be, tel: +32.9.264.97.57

Waar
Beach Palace Hotel ****
Zeedijk 77-79 - B-8370 Blankenberge

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het IMCORE en het CLIMAR project.
IMCORE staat voor “Innovatief beheer van de veranderende Europese kustrijkdommen”. IMCORE streeft een transnationaal,
vernieuwend en duurzaam beheer van de kustzone na met als voornaamste doel het verminderen van de ecologische, sociale en
economische effecten van klimaatswijzigingen op de natuurlijke kustrijkdommen van Noordwest Europa. Het project is een
Europees partnerschap waarin 9 deskundige koppels bestaande uit onderzoekers en locale overheden samenwerken om de
gevolgen van deze klimaatswijzigingen in te schatten en innoverende aanpassingsstrategieën voor te stellen. Het project wordt
gefinancierd door IINTERREG IVB NW Europe.
www.imcore.eu

CLIMAR staat voor “Evaluatie van de gevolgen van klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene
activiteiten”. Aan het project werken vijf onderzoeksteams mee (BMM, Arcadis Belgium nv, Waterbouwkundig Laboratorium,
ILVO Visserij en Maritiem Instituut). Het project heeft als voornaamste doel een kader te ontwikkelen waarin
aanpassingsmaatregelen voor de gevolgen van klimaatswijzigingen in het hele Noordzeemilieu geëvalueerd worden. Het project
wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma “wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” van het Belgisch Federaal
Wetenschapsbeleid (BELSPO).
www.arcadisbelgium.be/climar

