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Verwelkoming  
 

Minister Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

 

‘De oprichting en de werking van het Coördinatie-
punt Duurzaam Kustbeheer bewijzen dat een be-

stuurlijke samenwerking op verschillende bestuursni-
veaus – provinciaal, regionaal (Vlaanderen) en fede-

raal – ook van een leien dakje kan lopen.’ 

 

 ‘De beleidsmatige verankering van de aandacht 
voor de kust moet ons er ook voor behoeden dat er 

nog meer rampzalige fouten worden begaan zoals in 
de vorige eeuw.’ 

 

‘Het Coördinatiepunt heeft de afgelopen tien jaar 
bewezen dat het specifieke processen aan de  kust 
kan coördineren en faciliteren, en met de gepaste 

communicatie een draagvlak kan creëren.’                               

                                                       

Geachte gedeputeerde, 
Geachte Minister van Staat, 
Geachte parlementsleden, burgemeesters,  
Dames en heren, 

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar mensen, instellin-
gen of organisaties door samenwerking bewijzen dat ze uitdagingen of problemen kun-
nen aanpakken. Elk vanuit hun positie ontwikkelen ze een bereidwilligheid waarmee ze 
bergen kunnen verzetten. Als partners, met een constructieve geest. In die zin heeft 
ook het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer de afgelopen tien jaar de weg gewezen. 
Ik wens de jarige dan ook  van harte te feliciteren met het al afgelegde traject.   

Op internationaal vlak is er de voorbije jaren veel aandacht uitgegaan naar de kust en 
het marien milieu. Overal ter wereld staat dat  natuurlijk kustmilieu onder druk, on-
danks de verschillende beschermingsmaatregelen. Desastreuze milieurampen drukken 
ons soms incidenteel met de neus op de toestand. Zo is het bijna dag op dag een jaar 
geleden (19-09-2010) dat na vijf maanden eindelijk het lek in het olieboorplatform in 
de Golf van Mexico kon worden gedicht. 800 miljoen liter olie kwam toen in zee terecht 
en besmeurde honderden kilometers kust. U herinnert zich vast nog de beelden van de 
ramp. 
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Maar de aandacht is gelukkig ook structureel en bestendig, zoals Europees met bijvoor-
beeld Natura 2000 of mondiaal zoals ik vorig jaar nog kon vaststellen als voorzitter van 
de Europese Raad Leefmilieu op de VN-topbijeenkomsten over biodiversiteit en klimaat.  

Ook voor Vlaanderen en België zijn kust & zee een heel belangrijke regio, die bijzondere 
aandacht en een doordacht beleid verdient. Om dat doordacht beleid gestalte te geven 
is het noodzakelijk dat in de eerste plaats overheidsdiensten gecoördineerd met elkaar  
samenwerken. 

Wat specifiek het kustbeheer betreft kunnen we de voorbije 10 jaar best wat positieve 
ontwikkelingen aanwijzen. 

Ik geef u voor de vuist weg enkele voorbeelden: het Agentschap Natuur en Bos en de 
Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bewijzen dat ze voor alle werken en ontwikke-
lingen in de beheerde duingebieden van de Vlaamse overheid de handen in elkaar kun-
nen slaan; de federale dienst Marine en de dienst Zeevisserij hebben een samenwer-
kingsakkoord om de effecten van de visserij op het marien milieu op te opvolgen; de 
MDK-Afdeling en Toerisme Vlaanderen werken samen rond recreatie en communicatie in 
duingebieden maar, dames en heren, u begrijpt dat ik vandaag deze gelegenheid vooral 
wil aangrijpen om de 10-jarige een pluim te geven. De oprichting en de werking van het 
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer bewijzen dat een bestuurlijke samenwerking op 
verschillende bestuursniveaus – provinciaal, regionaal (Vlaanderen) en federaal – ook 
van een leien dakje kan lopen.  

Stimulerend is alleszins de vaststelling dat principes van duurzaam kustbeheer, zoals ver-
ankerd door de Europese Commissie, stilaan doorsijpelen in de sectorale diensten. Zo 
wordt meer en meer aandacht besteed aan participatie, een principe dat nu ook in di-
verse wettelijke instrumenten vastgelegd wordt of bij diverse processen vrijwillig werd 
ingebouwd. Dat is onder meer het geval wat het overleg met doelgroepen voor de in-
standhoudingsdoelstellingen betreft of voor het overleg van de dienst marien milieu bij 
de opmaak  van het beheersplan voor het marien milieu. 

Een tweede accent is de  nodige aandacht voor de  communicatie naar de direct betrok-
kenen en het brede publiek. Dit gaat zowel over communicatie op het terrein, zoals in de 
beschermde duingebieden, als over tentoonstellingen, brochures,  info-avonden etc.  

Maar geen participatie en communicatie zonder een degelijke wetenschappelijke onder-
bouw waarop de beleidskeuzes voldoende en overtuigend moeten kunnen steunen. In 
dat perspectief zijn diverse wetenschappelijke programma’s en projecten integraal ge-
wijd aan kust en zee en wordt geprobeerd een steeds betere relatie te leggen tussen be-
leidsnoden, beleidsontwikkeling en wetenschap.  

Hoopgevend is eveneens dat in tegenstelling tot vroeger de kust in diverse plannen als 
bijzonder gebied is opgenomen. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en dat van 
de provincie West-Vlaanderen is de kust al langer aangeduid als een gebied dat bijzonde-
re aandacht verdient. Recentere voorbeelden hiervan zijn het federaal actieplan duur-
zaamheid en het nationaal adaptatieplan. Maar ook andere sectoren werken met kust-
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specifieke plannen. Denk maar aan het Beleidsplan Toerisme en Recreatie of het Kustvei-
ligheidsplan.  

Die beleidsmatige verankering van de aandacht voor de kust moet ons er ook voor be-
hoeden dat er nog meer rampzalige fouten worden begaan zoals in de vorige eeuw. De 
natuur en de openheid die volgens enquêtes nog altijd de voornaamste troef zijn voor 
de kust, zijn immers onverenigbaar met het razende tempo waarmee nieuwe gebouwen 
opgetrokken. Dit is vooral zichtbaar in de nieuwe Europese lidstaten die hun toerisme 
volop uitbouwen en aan de al zeer ontwikkelde Zuid-Europese costa’s, waar de bezoeker 
het dan ook “jammer vindt dat alles volgebouwd wordt”. Net omwille van die uitdijende 
ontwikkeling en bebouwing doen de Zuid-Europese experten in de Europese ICZM ex-
pertengroep een dringende oproep om op Europees niveau een bindende richtlijn voor 
duurzaam kustbeheer op te stellen.   
 
Uit de evaluatie van de Europese Commissie over Duurzaam Kustbeheer blijkt dat vooral 
nog de ministers voor Leefmilieu en milieu-instanties de hoofdbetrokkenen zijn bij Duur-
zaam Kustbeheer, terwijl het net de betrachting moet zijn om te komen tot een even-
wicht en afstemming met economische belangen en sociale overwegingen.  Net om die 
reden vind ik het als minister voor Leefmilieu heel belangrijk om te blijven investeren in 
een samenwerkingstructuur zoals dit Coördinatiepunt, samen met andere bevoegde 
diensten aan de kust. Het Coördinatiepunt heeft de afgelopen tien jaar bewezen dat het 
specifieke processen aan de  kust kan coördineren en faciliteren, en met de gepaste 
communicatie een draagvlak kan creëren. Met dat vertrouwen wens ik de jarige dan ook 
nog minstens zoveel jaren, en u allen, een inspirerende en vruchtbare conferentie. 

 

Ik dank u. 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 
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Elk bestuursniveau haar rol 
ABSTRACTS 

 

Het verhaal van duurzaam kustbeheer is niet het verhaal van één bestuursniveau. Op de 
studiedag kwamen dan ook de verschillende overheidsniveaus aan bod. 
 

De sprekers werden gevraagd te reflecteren over twee kernvragen: 

 Welke wezenlijke veranderingen en doorbraken werden vastgesteld de voorbije 10 

jaar? 

 Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?  

Bijdrage door: 

 Jan Van Coillie — Gemeente Knokke-Heist 

 Ir. Siska Stockelynck— Gemeente Koksijde 

 Rik Samyn— Provincie West-Vlaanderen 

 Ir. Jean-Louis Herrier—Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid) 

 Ir. Peter DeWolf—Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust (Vlaamse Over-

heid) 

 Prof. dr. An Cliquet—Maritiem Instituut, Universiteit Gent 

 

Terug naar INHOUD 
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Duurzaam Kustbeheer op gemeentelijk niveau.  

Voorbeschouwingen vanuit ruimtelijk perspectief 
Jan Van Coillie (Gemeentebestuur Knokke-Heist, Directeur Stadsontwikkeling) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

‘De beloftevolle cyclische planning loopt vast.’ 

‘We worden bedolven onder sectorwetgeving.’ 

‘We moeten terug naar de deskundigheid van het detail en het 

gemeentebestuur als lokale regisseur.’ 

 

 

In de voorbeschouwingen wensen we, als zogenaamde ‘veldplanologen’, drie fasen in de 
laatste 10 jaar te onderscheiden. Zoals het geval bij elke ambtenaar op gemeentelijk ni-
veau, worden dergelijke teksten geschreven tussen de dagelijkse beslommeringen door, 
tijd voor uitgebreid denkwerk is er helaas niet.  

 

 Fase 1 : een beloftevolle cyclische structuurplanning vanuit facetbenadering loopt  
 vast . 

We zijn ondertussen een stuk ouder en wijzer geworden. Als jonge planologen hadden we 
het geloof in een Corbusiaanse maakbaarheid van de wereld reeds achter ons gelaten, en 
waren we geïndoctrineerd door de structuurplannen en haar cyclische processen. Belofte-
vol gingen we aan de slag, denkend de gewestplannen van tafel te kunnen vegen en met 
nieuwe structuren en concepten een betere ruimtelijke ordening te kunnen bewerkstel-
lingen.  

Dikke Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen  zijn ondertussen geschreven en vullen 
vele kasten en laden. De vooropgestelde 5 jaarlijkse cyclus is nooit opgestart, nieuwe 
structuren en concepten zijn verwoord geworden in ellelange teksten zonder slagkracht. 
Vanuit een vooringenomen moedeloosheid om alles opnieuw te gaan herschrijven beper-
ken de reeds opgestarte structuurplan wijzigingen zich momenteel tot het bijsturen van 
enkele fragmenten. 

Hoewel we dachten in de structuurplanning alle disciplines zoals water, mobiliteit, land-
bouw … te hebben onderzocht vanuit een facetbenadering, bleek dat we voor elk uitvoe-
ringsgericht RUP nu een screening moeten opmaken, waarbij reeds onderzochte discipli-
nes terug voor onderzoek op tafel liggen. Natuurtoetsen, erfgoedtoetsen, watertoetsen, 
trage wegen toetsen, mobiliteitstoetsen maken dat we de aanwezige ruimte steeds har-
der sectoraal gaan benaderden. 
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 Fase 2 : wetgeving tsunamie   

Onze voeten hebben we in eerste instantie terug op de grond gezet. Als gemeentelijk amb-
tenaar in de ruimtelijke ordening, hebben we geleerd dat de maatschappij vlugger evolu-
eert dan gedacht, dat politieke ideeën vlugger veranderen dan gedacht, dat administraties 
tegengestelde visies kunnen hebben, dat binnen de ruimtelijke ordening drie bestuursni-
veaus actief zijn waarbij de bevoegdheidskwesties absoluut geen duidelijk gegeven zijn. 

Reikhalzend hebben we gewacht op de concrete vertaling van het concept van het stedelijk 
netwerk kust, we dachten dat het PRUP Strand en Dijk de krijtlijnen zou uitzetten voor een 
vernieuwend strandgebruik, gewestelijke RUP’s in het buitengebied zouden op korte ter-
mijn de sectoren landbouw en natuur verzoenen en de mysterieuze ruimtebalans zou zo 
zijn invulling krijgen.  

Lijnen kregen juridische betekenis in afbakeningsprocessen, voor hen dan toch die als ste-
delijk gebied werden geselecteerd binnen het stedelijk netwerk kust, zijnde Oostende, 
Knokke-Heist en Blankenberge. 

Na een paar jaar vloeken hebben we ons erbij neer gelegd dat we met een constante ver-
anderende wetgeving moeten leren leven en dat advocaten steeds belangrijkere taken krij-
gen in de ruimtelijke ordening.  

De voorbije 10 jaar hebben we veel gestudeerd. Na het instuderen van het decreet op na-
tuurbehoud,  en de nieuwe codex of VCRO, is recent het decreet grond en pandbeleid op 
onze werktafels beland. We waren pas vertrouwd met het stand-still principe en de pas-
sende beoordeling, of we mochten onze sociale objectieve gaan bijsturen en woonprogno-
ses herrekenen.  

Nu we dachten alles een beetje onder de knie te hebben, zijn we stilletjes aan de draad op-
nieuw aan het kwijt geraken door de talrijke uitspraken van de Raad van State. 

 Fase 3 : terug naar de deskundigheid van het detail 

‘ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen’ (W. Al-
len) 

Vanuit een absoluut geloof in de toekomst van de kust, moeten we de kust meer kracht 
kunnen geven. Meer vertrekkend vanuit het gegeven dat er steeds grotere beperkingen 
zijn aan de horizontale uitdijing van de stad en dat een verticale verdichting de uitdaging 
vormt. Meer vertrekkend vanuit het gegeven dat zowel de grond als het geld schaars is 

geworden. Meer vertrekkend vanuit de vaststelling dat de demografie aan de kust een 
diepgaande omwenteling doormaakt. 

De hoge grondprijzen aan de kust zijn een belangrijke factor waarbij niet alleen jonge ge-
zinnen de stad verlaten naar goedkopere gronden in buurgemeentes, maar er tevens voor 
zorgen dat eigenaars van bestaande toeristisch recreatieve infrastructuur zoals hotels, ca-
fés, … vlugger kiezen voor verkoop en dat nieuwe initiatieven moeilijk kunnen opstarten. 
Bijkomend wordt in vele basisakten van appartementsgebouwen de horeca functie op het 
gelijkvloers uitgesloten. 

Voor badplaatsen zijn de toeristisch recreatieve functies wezenlijk belangrijk voor de dyna-
misering van de badstad, zij zijn de economische motor. Noch private investeerders, noch 
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het gemeentebestuur heeft die budgeten  voorhanden om gronden, enkel en alleen voor 
toeristisch recreatieve infrastructuur, aan te kopen.  

Daarom kan de strategie hierin bestaan om samen met private investeerders terug een 
kust te ontwikkeling die bruist van leven met toeristisch recreatieve infrastructuur uitge-
bouwd voor allerlei doelgroepen. Een gemeentebestuur, als regisseur, kan hierbij verschil-
lende middelen inzetten zoals het beschikbaar stellen van gronden van de gemeente, het 
opmaken van RUP’s, een ondersteunend stedenbouwkundig beleid voeren op het niveau 
van de bouw- en verkavelingsdossiers, werken met autonome stadsontwikkelingsbedrijven. 

In die context ligt voor ons de uitdaging in een nieuwe uitdieping van onze discipline, niet 
meer binnen de gegevens van sector- of facetplanning, niet meer binnen de illusie van cy-
clische planning. We zien onze discipline als ondersteunend. Vertrekpunt is een grotere 
deskundigheid, ditmaal tot op het detailniveau. We gaan ervan uit dat bij stedelijke pro-
jecten naast de stedenbouwkundige en architecturale aspecten, de economische aspecten, 
de ecologische aspecten en het politieke draagvlak evenwaardig zijn. Hierbij zien we de 
economische aspecten van een project in de betekenis van financiële haalbaarheid in func-
tie van de effectieve realisatie en de politieke dimensie als de visie, het beleid, het draag-
vlak en de participatie. 

We houden dan ook een pleidooi voor stedenbouwkundige ambtenaren die een open dia-
loog met de maatschappij durven aangaan en die vanuit een gedegen deskundigheid een 
geloofwaardige positie kunnen innemen in het stedelijk gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 



 12 

 

Duurzaam Kustbeheer op gemeentelijk niveau.  

“Laat de stenen spreken… .” 

Ir. Siska Stockelynck (Gemeentebestuur Koksijde, afdelingshoofd Technische Diensten) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

‘In het openbaar domein komt er meer en meer aandacht voor  

Multifunctionaliteit.’ 

‘De lokale besturen hebben een belangrijke rol te vervullen bij  

kwalitatieve architectuur.’ 

‘Door samen te werken kunnen we grootste dingen doen.’ 

 

 
Is het dankzij, of toch eerder ondanks de regelneverij, dat het laatste decennium aan de 
kust, onder impuls van lokale besturen, projecten zijn gerealiseerd, of op de tekentafel 
liggen met oog op realisatie, die eens onder de aandacht mogen komen. 

Deze projecten worden gepresenteerd in volgende 4 categorieën:  

 realisaties in het publieke domein: wegen, pleinen, parken 

 aandacht voor vernieuwende architectuur 

 hernieuwde aandacht voor erfgoed 

 (nieuwe) toeristische infrastructuur: all-weather infrastructuur, fietsroutes,  
golfterreinen, jachthavens,… 

Het begrip ‘duurzaam’ is een modewoord en wordt nogal te vaak onterecht in de mond 
genomen. Op het vlak van de inrichting van het publiek domein is het gebruik ervan 
echter terecht: door de schaarser wordende ruimte wordt meer en meer aandacht be-
steed aan functionaliteit en multifunctionaliteit. Maar ook de landschappelijke inkle-
ding, of het nu een stadslandschap, een open landschap of iets daartussen is, is belang-
rijk geworden. Materiaalgebruik, in de breedste betekenis, is dan weer bij uitstek milieu
- en onderhoudsvriendelijk. 

Voor het Lichttorenplein (Knokke-Heist) werd de ontwerper zelfs betrokken bij het ont-
werp van het meubilair dat aanpalende horecazaken voor hun terrassen op het plein 
dienen te gebruiken. Multifunctionaliteit staat dan weer centraal op het Epernayplein 
(Middelkerke) en Theaterplein (Koksijde). 

Bij de herinrichting van wegen dient de auto meer en meer een stap terug te zetten ten 
voordele van de zwakke weggebruiker. Een sprekend voorbeeld is de herinrichting van 
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de Kaai (Nieuwpoort). Ofschoon het verkeerskundige aspect er nog belangrijk is, wordt 
de ruimte als een plein ervaren waar fietser, wandelaar en openbaar vervoer (kusttram) 
een centrale plaats innemen.  

Toeristisch parkeren wordt meer en meer verbannen naar randparkings en 
(ondergrondse) garages. Hierdoor kan een publieke domein in de stad niet enkel opge-
waardeerd worden, maar kunnen aangename wandel- en fietsassen gerealiseerd worden 
om ondermeer net deze parkings te ontsluiten (bijv. Koninginnelaan in Oostende) 

Bij invalswegen, bij uitstek een eerste kennismaking met de stad, en bij uitbreiding met 
de kust, wordt de beleving belangrijk: ze worden groene boulevards. Voorbeelden zijn de 
Natiënlaan (Knokke-Heist), Verenigde Natiënlaan (Oostende) en de Leopold III-laan 
(Koksijde). Maar opvallend is ook wel dat voor nagenoeg alle stationsomgevingen aan de 
kust projecten lopende zijn om deze op te waarderen (Knokke-Heist, Blankenberge, Oost-
ende, Koksijde). 

Op vlak van burgerlijke bouwkunde en andere infrastructuren is voortaan niet enkel het 
functionele, maar ook het esthetisch aspect belangrijk (bijv. wandel- en fietsbruggen in 
Knokke-Heist, in het Maria Hendrikapark in Oostende en de Florizoonebrug in het meer 
landelijke Wulpen, diverse rotondes). 

Architectuur is bij uitstek een subjectief gegeven en moeilijk in regels vast te leggen, 
maar hier is toch wel een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen. 

In eerste instantie door sturend op te treden waar nodig. Net zoals een goeie filmregis-
seur voor zijn acteurs de krijtlijnen uitzet en hen voldoende ruimte laat om hun rol nog 
zelf creatief te kunnen invullen, moeten lokale besturen de grote lijnen uitzetten via ruim-
telijke uitvoeringsplannen, zonder te detaillistisch te willen zijn zoals vroeger in Bijzonde-
re Plannen van Aanleg wel gebeurde. Architecten en bouwheren moeten nog voldoende 
prikkels krijgen om vernieuwende architectuur te kunnen brengen. 

In tweede instantie moeten lokale besturen zelf het goeie voorbeeld tonen. De vergun-
ning leverende overheid, die streeft naar vernieuwende projecten, moet immers geloof-
waardig overkomen. Zo heeft het project voor de casinotoren in Knokke-Heist niet enkel 
een architecturale voorbeeldfunctie, bijkomend voordeel is dat door dit project het ste-
denbouwkundig debat over al dan niet hoogbouw aan onze kust is opgestart. Op vlak van 
publieke architectuur hebben de ontwerpen voor het nieuwe ziekenhuis in Knokke-Heist, 
en de stations van Knokke-Heist, Blankenberge, Oostende en Koksijde niet enkel een 
voorbeeldfunctie, maar zijn ze tevens een aanzet tot de opwaardering voor de ganse 
buurt. Op kleinere schaal zijn het nieuwe gemeentehuis (Koksijde) en de uitbreiding van 
de kleuterklassen (passiefschool) van de gemeenteschool in Oostduinkerke voorbeelden. 

Tenslotte kunnen lokale overheden ook sensibiliseren door ook private projecten in de 
kijker te zetten. Zo werd in Koksijde in 2011 voor de 5de keer de architectuurprijs uitge-
reikt. Hierbij worden projecten bekroond waarbij niet enkel de architectuur op zich maar 
ook de context inspireren (bijv. kleine sterk hellende percelen, smalle bouwterreinen,….). 
De architectuurprijs kreeg intussen navolging in andere kustgemeenten (bijv. Middelker-
ke) maar in 2010 werd ook voor de eerste keer de kustarchitectuurprijs uitgereikt. 
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Een 15-tal jaar geleden, toen de eerste structuurplanningsprocessen waren opgestart, 
stond erfgoed totaal nog niet op de agenda. Op vandaag is dit wel anders. Kustgemeen-
ten besteden meer en meer aandacht aan de opwaardering en instandhouding van het 
niet-beschermd waardevol erfgoed. Getuige de erfgoedhuizen die intussen zijn opge-
richt: Belle Epoquecentrum (Blankenberge), Villa les Zéphirs (Westende), huisje Nys-
Vermoote (Koksijde) en binnenkort het oud gemeentehuis van Oostduinkerke.   

In Koksijde werd enkele jaren terug ook een eigen inventaris opgemaakt, zodat van elk 
pand de erfgoedwaarde is gekend (indeling in categorieën). Voortaan kan dus met kennis 
van zaken vergunningsaanvragen beoordeeld worden en ruimtelijke uitvoeringsplannen 
opgemaakt. Voor de meeste waardevolle panden wordt het behoud nagestreefd door 
ondermeer de eigenaar financieel te steunen met een gemeentelijke subsidie. 

Maar aan de kust zijn er ook projecten gerealiseerd of gepland waar erfgoed een belang-
rijke plaats inneemt (bv. site van het Militair Hospitaal in Oostende, archeologische site 
van Ten Duinen 1138 in Koksijde) 

Lokale besturen kopen ook steeds meer, vaak beschermde panden, aan om deze te res-
taureren en een nieuwe functie te geven (bijv. voormalig postkantoor in Oostende wordt 
een cultuurcentrum, oude monumentale schuur van de abdijsite Ten Bogaerde in 
Koksijde wordt het nieuwe museum van George Grard). 

Maar nu de erfgoedwaarde van veel panden is gekend, mag dit geen aanleiding zijn om 
ten aller tijde alles te willen bewaren. Het wordt immers al een grote (ook financiële) uit-
daging om de meest waardevolle panden te behouden. Het project  van de nieuwe ge-
meenschapszaal in Wulpen is een voorbeeld van hoe met deze spanning kan omgegaan 
worden. 

Ofschoon er nu reeds een hernieuwde aandacht is voor erfgoed, dienen lokale overhe-
den ook verder te sensibiliseren. Dit kan op diverse wijzen zoals het aanbieden themati-
sche wandelingen (hierbij inspelend op nieuwe vormen van communicatie zoals I-pod en 
applicaties voor de smartphone,..), stijlvolle illustraties en brochures (bijv. ‘Koksijde, een 
bewogen architectuurgeschiedenis’,…). Maar ook het warm maken van jongeren voor al-
lerlei vormen van erfgoed kan erfgoed voor de toekomst veilig stellen (bijv. project ‘Te 
Gek’ van de cultuurdienst van Koksijde). 

Ook op vlak van (nieuwe) toeristische voorzieningen hebben lokale besturen de laatste 
10 jaar niet stil gezeten. Zo werden heel wat zeedijken vernieuwd of zijn er concrete 
plannen hiervoor, maar ook participeren lokale overheden in het Masterplan Kustveilig-
heid van de Vlaamse Overheid, om voorgestelde beveiligingsmaatregelen een zinvolle 
functie te geven (bijv. Zeeheldenplein in Oostende). 

Fiets- en wandelnetwerken worden verder uitgebreid, waarbij ook de relatie met het 
hinterland steeds belangrijker wordt (bijv. inrichting van de oude spoorwegbedding tus-
sen Nieuwpoort en Diksmuide, in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij). 
Ook het groene lint in Oostende, dat de stadsrand kwalitatief wil afwerken en ook de 
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buurten wil opwaarderen, zal tevens een verdere uitbreiding zijn van het netwerk van 
trage wegen. 

Opvallend zijn ook de diverse projecten die momenteel worden uitgewerkt voor de bete-
re ontsluiting van bevaarbare waterlopen (bijv. jachthavens in Wulpen, Nieuwpoort, Ou-
denburg/Oostende,…). In Koksijde zijn er dan ook weer concrete plannen om, via herlo-
calisatie van de vliegclub WAC buiten de toekomstige grenzen van de militaire basis, dit 
deel van de kust beter bereikbaar te maken voor kleinere vliegtuigjes (cfr. le Toucquet in 
Frankrijk). Deze plek kan dan tegelijkertijd ook een locatie zijn waar andere vormen van 
luchtrecreatie wordt aangeboden (bijv. zweefvliegen,…). 

Ofschoon de aantrekkingskracht van de zee de voornaamste reden is waarom toeristen 
naar de kust komen, zetten kustgemeenten steeds meer in op een alternatief aanbod van 
recreatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld ook de bijkomende golfterreinen in Knokke
-Heist, Koksijde, Blankenberge en Oostende. 

Op vlak van all-weather infrastructuur heeft (bijna) elke kustgemeente wel één of meer-
dere musea, een cultureel centrum of een overdekt zwembad. De vraag die hierbij kan 
gesteld worden of kustgemeenten niet meer moeten gaan samenwerken, hetzij onder-
ling, hetzij door een samenwerking aan te gaan met de private sector (bijv. gezamenlijk 
project van de gemeente De Panne en Plopsaland voor de bouw van een nieuw overdekt 
zwembad). 

Het is duidelijk dat er het laatste decennium ook door lokale besturen heel wat in gang is 
gezet. In de toekomst staan we allen voor nog heel wat uitdagingen en door meer geïnte-
greerd te gaan samenwerken, zowel tussen de diverse bestuursniveaus als tussen de di-
verse sectoren, kunnen ongetwijfeld nog grootse zaken worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 
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Kustbeheer vanuit een (gebiedsgerichte) provinciale invalshoek 

Rik Samyn (Provincie West-Vlaanderen, Directeur Dienst Europese programma’s, Ex-

terne Relaties en Gebiedsgerichte werking) 

_______________________________________________________________________ 

  

‘Beter bestuurlijk beleid heeft bijgedragen tot een verkokering van 

het beleid en de huidige besparingen maken dit nog erger.’ 

 

 ‘De kust is een aanspoelregio en krijgt te maken met typisch stede-

lijke fenomenen.’ 

 

‘De kust heeft te maken met een dubbele vergrijzing…De kust is 

een proeftuinregio voor aangepast beleid in de toekomst.’ 

 

 

“De provincie wil in het kader van haar streekwerking bijdragen tot het tot stand bren-
gen en versterken van een partnerschap tussen verschillende bestuursniveaus en andere 
relevante streekactoren in functie van een agenda voor duurzame ontwikkeling van en 
aan de kust”.  

Dit vertaalt zich ondermeer in de ondersteuning van gemeenten , het stimuleren van be-
leidsvernieuwing,  het bevorderen van interlokale samenwerking, het behartigen van bo-
venlokale thema’s samen met andere bestuursniveaus, het bevorderen van grensover-
schrijdende samenwerking… 

Een complexe bestuurlijke context  

(Interbestuurlijke) afstemming en (horizontale) integratie van beleid over de verschillen-
de beleidsthema’s heen zijn belangrijke uitdagingen voor een duurzaam kustbeheer.  

In de praktijk gaat het om vijf beleidsniveaus met elk een verschillend bevoegdheidspak-
ket: 

 Europa is kaderstellend op vlak van Mariene milieu en maritieme strategie, visserij-
beleid, vogel-en habitat richtlijnen… en een aanbeveling betreffende de uitvoering 
van een Geïntegreerd beheer van Kustgebieden… een hefboom om een eigen stra-
tegische aanpak uit te werken. Maar  mag het ook meer zijn? 

 Op Belgisch niveau werd een minister van de Noordzee aangeduid, werd de dienst 
Mariene milieu opgericht en werd een begin gemaakt met de ruimtelijke planning 
op zee met de goedkeuring van een Masterplan voor de Noordzee…  maar het is 
wat stilgevallen…  

  Op Vlaams niveau werden op basis van een uitgebreide stakeholdersparticipatie  
strategische plannen voor de havens opgemaakt… maar de opvolgingsstructuren 
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werden niet geïnstalleerd … Ondertussen is er een geïntegreerd veiligheidsplan, moe-
ten   instandhoudingsdoelstellingen uitvoering geven aan de Ecosysteemvisie voor de 
Vlaamse Kust…    

 De provincie heeft via Westtoer apb een strategisch beleidsplanning op vlak van Toe-
risme uitgewerkt en mee in de recreatieve productontwikkeling geïnvesteerd…  terwijl 
jarenlange inspanningen op vlak van natuur- en milieueducatie tot in de horeca is bin-
nengedrongen met het serveren van duurzame vis…  maar  vaak ontbreken het man-
daat en de hefbomen om daadwerkelijk in te grijpen 

 En de gemeenten hebben o.m. dankzij een vernieuwend investeringsprogramma in 
het kader van Doelstelling 2 zichtbaar geïnvesteerd in de opwaardering van het pu-
bliek domein… een omslag op vlak van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit?  

Er gebeurt dus heel wat aan de kust , maar de schotten tussen en binnen beleidsniveaus 
blijven vaak problematisch voor een consistent beleid. De samenwerking en afstemming 
van beleid is een belangrijke inzet geweest van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer . 
Ook de realisatie van de Innovocean site getuigt van de positieve impact van doorgedreven 
netwerking. 

Geen regio als een ander 

Ook al is de kust in meerdere opzichten een samenhangende regio, de streekwerking is er 
wel anders georganiseerd. Op sociaaleconomisch vlak zijn de kustgemeenten vertegen-
woordigd door 3 RESOC’s, resp. de regio’s Westhoek (Westkust), Oostende (Middenkust) 
en Brugge (Oostkust). Ook het burgemeester overleg is op een andere manier georgani-
seerd. Voor specifieke kust gerelateerde aangelegenheden zoals veiligheid bestaat een be-
stuurlijk overleg op initiatief van de gouverneur. Op eigen initiatief en met ondersteuning 
van Westtoer komen de burgemeesters samen rond een toeristisch-recreatieve agenda. 
Terwijl voor andere zaken van gemeentelijk belang de kustgemeenten zich richten op de 
gebiedsomschrijving van de RESOC’s. Er is geen overkoepelende intercommunale werking… 
en de regiocommissies van de provincieraad zijn geënt op Brugge-Oostende en de West-
hoek… 

Deze gefragmenteerde institutionele setting  draagt niet bij tot een sterk geprofileerde en 
geïntegreerde visie en strategie  van de kust als regio. De gemeenschappelijke belangenbe-
hartiging van  dossiers op het hogere beleidsniveau, de invulling van een bovenlokale be-
leidsruimte op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit, de interlokale samenwerking op 
vlak van expertise en dienstverlening… er is nog wel wat werk aan de winkel!  

Een lineair verstedelijkt gebied 

De thematische samenhang aan de kust noopt tot een meer coherente beleidsvorming. Dit 
gebeurt al op vlak van toerisme, kustverdediging, natuurbeleid… maar veel minder bvb. op 
vlak van ruimtelijke ordening waarvoor pas recent een begin gemaakt werd met de uitwer-
king van een geïntegreerde kustvisie. Nochtans vraagt de penibele situatie op vlak van 
(betaalbaar) wonen en strategische infrastructuurontwikkeling om bovenlokale beleidsvor-
ming.    
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Als “aanspoelregio” wordt de kust ook geconfronteerd met een stedelijke sociale proble-
matiek. Een hoger dan gemiddeld aandeel leefloners en eenoudergezinnen met kinderen, 
hoger dan gemiddelde werkloosheid,  seizoensgebonden arbeidspieken, duidelijke signalen 
op vlak van welzijn, een hoge verhuisbeweging… zijn inderdaad typische stedelijke fenome-
nen.     Het hoge aantal tweede verblijven, het hoge gemiddelde kadastrale inkomen, maar 
ook de anonimiteit in de drukke periodes maken daarentegen dat armoede aan de kust 
vaak verdoken blijft, zowel cijfermatig als in het straatbeeld. Maar er zijn grote verschillen 
tussen wijken… waar in sommige als gevolg van sterke veroudering, veel alleenstaanden, 
en de stormloop van toeristen een normaal sociaal weefsel ontbreekt.  

Een doelgerichte inzet van (extra) middelen uit het Stedenbeleid kan hier misschien aan ver-
helpen? 

Vergrijzing verzilveren? 

De kust kampt met een dubbele vergrijzing. Er is niet alleen de  natuurlijke demografische 
veroudering maar ook de massale toestroom van medioren en senioren die zich aan de 
kust komen vestigen. Van de top 10 Vlaamse gemeenten met de oudste bevolking zijn er, 
met uitzondering van Bredene en Brugge,  8 kustgemeenten. Dit vereist doorgedreven in-
spanningen om het aanbod op vlak van aangepaste infrastructuur te verhogen en het zorg-
aanbod uit te breiden. Op vandaag bvb. raken maar 66% van de toegewezen plaatsen op 
vlak van thuis- en gezinszorg opgevuld (tgo. 90% in de rest van de provincie).   

Maar de veroudering biedt ook heel wat kansen. Veel tweede verblijven worden perma-
nente woongelegenheden, extra commerciële en culturele activiteiten enten zich op dit 
nieuw doelpubliek, de zorgsector zorgt voor extra tewerkstelling en genereert ook spin-offs 
in afgeleide industriële en dienstensectoren… 

Gezien de schaal van het fenomeen en het feit dat de huidige situatie aan de kust een 
voorafspiegeling is van wat zich binnen 30 jaar in de rest van Vlaanderen zal voordoen, is 
het aangewezen om de kust als een proeftuinregio op vlak van veroudering te erkennen en  
een maatgericht beleid te ontwikkelen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 
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Duurzaam Kustbeheer op Vlaams niveau uit het perspectief van 

het natuurbehoud: een terugblik en uitdagingen voor de toekomst 

ir. Jean-Louis Herrier (Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Overheid, celhoofd 

Patrimoniumbeheer) 

_____________________________________________________________________ 

 

‘Met zijn 15 miljoen overnachtingen kan de sector toerisme niet 

ontbreken als partner voor geïntegreerd kustzonebeheer.’ 

 

‘Kust en zee moeten als één continuüm beschouwd worden.’ 

 

‘Alle Vlamingen, ja zelfs alle Belgen erkennen de kust als ‘hun 

kust.’ 

 

Een terugblik 

Vandaag wordt het 10-jarig bestaan van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
gevierd, maar de terugblik die ik nu van het duurzaam of geïntegreerd kustzonebe-
heer ga geven gaat verder terug in de tijd, namelijk tot het begin van de jaren ’90 van 
de vorige eeuw. 

Immers was omstreeks 1990, mede dankzij de sensibiliserende acties van particuliere 
natuurbehoud-verenigingen, in het bijzonder de Duinenwerkgroep van het toenmali-
ge Natuurreservaten vzw, thans de Kustwerkgroep van Natuurpunt vzw, bij zowel de 
politieke klasse als het breed publiek het bewustzijn gegroeid dat het zeer slecht ge-
steld was met de natuur aan de Vlaamse kust, tevens de meest verstedelijkte kust ten 
noorden van de Alpen en de Pyreneeën. Verscheidene parlementaire initiatieven leid-
den in 1993 tot de totstandkoming van het Duinendecreet. Het Duinendecreet bracht 
niet alleen de voortschrijdende verstedelijking van onze kust tot staan door de nog 
niet voorheen door de gewestplannen beveiligde waardevolle open ruimten te be-
schermen, maar zette ook een versnelde beleidsdynamiek in gang. Zo werd in 1994 de 
ambtelijke taakgroep geïntegreerd kustzonebeheer opgericht waarin een permanent 
overleg tussen de Vlaamse administraties voor kustverdediging, natuurbehoud, ruim-
telijke ordening en de federale overheidsinstelling bevoegd voor natuur in de territori-
ale zee plaatsvond. Benevens de juridische gevolgen van het Duinendecreet, had ook 
de Resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 mei1994 be-
treffende het geïntegreerd kustzonebeheer de toenmalige Vlaamse ministers van leef-
milieu, ruimtelijke ordening en openbare werken, respectievelijk Norbert De Batselier 
en Theo Kelchtermans, ertoe aangezet een formeel samenwerkingsverband tussen 



 20 

 

hun administraties en de bevoegde federale overheidsdienst te initiëren. In 1996 werd de 
modernisering van het natuurbeleid en –beheer voor de kustregio ingeluid met de ver-
spreiding door de toenmalige afdeling Natuur van de Vlaamse overheid van twee historisch 
belangrijke rapporten, zijnde de Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust en het Verwervings-
plan voor de Vlaamse kustduinen en aangrenzende gebieden, die voortaan de wetenschap-
pelijke onderbouwing gingen vormen van respectievelijk het natuurherstel en de beheer-
planning in de ecoregio Kust alsook het duinenaankoopbeleid.  

In de jaren 1990 was ook het besef gegroeid dat het in onze door bebouwing en infrastruc-
turen ruimtelijk sterk versnipperde duinen voor het herstellen van het duinecosysteem niet 
volstond om de open ruimte te vrijwaren van bijkomende bebouwing, maar noodzakelijk is 
om voor het functioneren van het ecosysteem hinderlijke gebouwen af te breken. Met de 
sloop in 1995 van de Home Georges Theunis in ‘Ter Yde’ te Oostduinkerke werd een kor-
daat beleid van verwijdering van buiten gebruik geraakte, zonevreemde gebouwen ten be-
hoeve van de sanering van de open ruimte en het natuurherstel ingezet. In de daarop vol-
gende 10 jaar werden de gebouwen en wegenissen van de voormalige marinebasis van 
Lombardsijde te Nieuwpoort, het vervallen zwembadencomplex ‘Swimming Pool’ in de 
Zwinduinen te Knokke, de voormalige RWZI te Nieuwpoort en verscheidene kleinere hoe-
vegebouwen en woningen op de Hoge Blekker te Koksijde en in ‘D’Heye’ te Bredene afge-
broken in opdracht van de toenmalige afdeling Natuur. De afdeling Kust sloopte van haar 
kant de voormalige Home Fabiola uit de zeewerende duinen van Oostende en het zone-
vreemd cafetariagebouw ‘Nordic’ uit de Fonteintjes te Blankenberge.   

Bij beslissing van de Vlaamse regering van 3 februari 1998 werd binnen de toenmalige af-
deling Natuur het verwervingsinstrument voor de kustduinen en aangrenzende gebieden 
opgericht, bestaande uit een afzonderlijk begrotingsartikel voor de aankoop van kustdui-
nen en een tweeledig personeelsteam dat moest instaan voor enerzijds de behandeling 
van de in uitvoering van het Duinendecreet verschuldigde schadevergoedingen en ander-
zijds de aankoop van kustduinen. Immers was in 1997 van het 3.800 ha groot resterend 
duinenareaal, slechts 1.022 ha eigendom van het Vlaams Gewest. Tussen 1965 en 1997 
werden slechts 176 ha kustduinen aangekocht door de Belgische staat en zijn rechtsopvol-
ger het Vlaams Gewest, wat een aankoopritme betekende van slechts 5,5 ha per jaar.  Het 
verwervingsinstrument voor de kustduinen stond tussen 1998 en 2008 in voor de verwer-
ving van niet minder dan 733 ha natuurgebied aan onze kust, waaronder verscheidene ge-
bieden met een grotere naambekendheid zoals ‘De IJzermonding’ te Nieuwpoort, ‘Ter Yde’ 
te Oostduinkerke, ‘De Noordduinen’ te Koksijde, ‘D’Heye’ te Bredene, ‘De Zwinduinen’ en 
‘Het Zwin’ te Knokke.  

De implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen was en is nog altijd bepa-
lend voor het natuurbeleid in de kustregio. Omwille van de bijzonder hoge biodiversiteits-
waarde van de voor de kust typische natuurlijke habitats van strand, slik, schor en duin, 
werd in 1996 en 2002 een groot gedeelte van de binnen de maritieme duinstreek resteren-
de open ruimte opgenomen in het Europees Habitatgebied ‘Duingebieden inclusief IJzer-
monding en Zwin’, nadat reeds sinds 1988 ‘de Westkust’, ‘Poldercomplex’ en ‘Het Zwin’ 
omwille van hun internationaal ornithologisch belang als Vogelrichtlijngebieden waren 
aangeduid. De waardevolste graslanden en moerassen van de kustpolders werden in het 
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Europees Habitatgebied ‘Polders’ opgenomen. De uitbouw van de achterhaven van Zee-
brugge gebeurde grotendeels ten koste van de ecologisch zeer waardevolle polderweiden 
en -moerassen van Ramskapelle en Dudzele, waarvan het verlies echter werd gecompen-
seerd door de aanduiding en inrichting van bijkomend vogelrichtlijngebied te o.a. De Haan 
en Oudenburg. De uitbouw van de voorhaven van Zeebrugge stimuleerde de natuurlijke 
sedimentafzetting aan beide zijden van die voorhaven, wat leidde tot een substantiële ver-
breding van de stranden van Zeebrugge en Heist-West, waaraan de ontwikkeling van het 
strand-, schor- en duingebied ‘De Baai van Heist’ te danken is. Bovendien vestigden zich 
binnen de voorhaven van Zeebrugge in de loop van de jaren 1990 op de opgespoten terrei-
nen die dezelfde fysische karakteristieken vertoonden als natuurlijke stranden en duinen, 
internationaal belangrijke kolonies kustvogels, onder anderen Dwergstern, Visdief en Grote 
stern waaraan, dankzij de samenwerking tussen de Haven van Zeebrugge, de afdeling Ma-
ritieme Toegang , de afdeling Natuur/het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut 
voor Natuurbehoud/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  een uitwijkplaats is geboden 
onder de vorm van het ‘Sternenschiereiland’ binnen de oostelijke strekdam van de Zee-
brugse voorhaven. Een deel van de voorhaven van Zeebrugge werd samen met ‘De Baai 
van Heist’ in 2005 eveneens aangeduid als een Europees Vogelrichtlijngebied, namelijk 
‘Kustbroedvogels Zeebrugge-Heist’. Te Oostende impliceerde het openbare werkenplan 
voor de uitbouw van de voorhaven en de beveiliging tegen overstromingen eveneens ver-
liezen van natuurlijke habitats die in verscheidene fasen worden gecompenseerd door na-
tuurontwikkeling op het tot voor kort sterk geërodeerde strand van ‘de IJzermonding’ te 
Lombardsijde.  

Ook en vooral los van de voormelde compensatiemaatregelen die de op de ene plaats ver-
loren natuurwaarden moesten compenseren door de optimalisatie van natuurwaarden op 
een andere plaats, hebben sinds 1997 grootschalige natuurherstelmaatregelen bijgedragen 
aan de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen in de kustregio: het 
herstel van de schorren en duinen van ‘De IJzermonding’ door de ontmanteling van de 
voormalige marinebasis en de afgraving van baggerstorten, het herstel van vochtige duin-
pannen en duingraslanden door de afbraak van het voormalig waterzuiveringsstation van 
Nieuwpoort en de verwijdering van kwijnende kunstmatige aanplantingen, overwoekerend 
struikgewas en hoge grassen in de Vlaamse natuurreservaten ‘De Westhoek’, ‘Ter Yde - 
Hannecartbos’, ‘Groenendijk’, ‘De Zwinduinen en –polders’, de aanleg van poelen en het 
herstel van het microreliëf door grondwerken in de voormelde gebieden en in de Uitkerkse 
Polder enz..  Dat grootschalig natuurherstel werd mee mogelijk gemaakt door het Euro-
pees financieringsinstrument LIFE(+) Nature, die 6 projecten langs onze kust mee bekostig-
de en nog steeds mee bekostigt: Integral Coastal Conservation Initiative (ICCI, 1997 – 
2001), Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action (FEYDRA, 2002 – 2005), Salt 
meadows at the Flemish coast (1999 – 2003), The Uitkerkse Polder (2003 – 2009),  Zwin-
dunes Ecological Nature Optimalisation (ZENO, 2007 – 2010) en het pas opgestart Zwin Ti-
dal Area Restoration (ZTAR, 2011 – 2015). 

Vanaf 2001 werd het secretariaat van de in 1994 in het leven geroepen Taakgroep Geïnte-
greerd Kustzonebeheer waargenomen door het toen pas in de schoot van de Provincie 
West-Vlaanderen opgericht Coördinatiepunt, waarvan we vandaag het 10-jarig bestaan 
vieren. Tevens kreeg in die periode het geïntegreerd kustzonebeheer ook een sterkere     
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Europese beleidsbasis dan de bovenvermelde Europese resolutie van 6 mei 1994 onder de 
vorm van de Aanbeveling van het Europees Parlement 2002/413/EC van 30 mei 2002 inza-
ke het geïntegreerd beheer van de kustgebieden.  Eén van de definities van ‘geïntegreerd 
kustzonebeheer’ luidt als volgt: ‘een voortdurend proces van duurzame ontwikkeling in de 
kustzone door middel van een optimaal beheer van de menselijke activiteiten teneinde de 
toestand van het kustmilieu te verbeteren en zijn diversiteit te handhaven’. Gelet op de rui-
me draagwijdte van deze definitie en het intensief menselijk gebruik van de kustzone die 
zich in Vlaanderen uitstrekt van de ondiepe zee tot en met de kustpolders, zal het niemand 
verbazen dat er bij het geïntegreerd beheer van de kustgebieden wel meer maatschappelij-
ke sectoren en facetten betrokken zijn dan de kustverdediging en het natuurbehoud. De 
Kustgemeenten, de Havenbedrijven van Zeebrugge en Oostende, de watervoorzienings-
maatschappijen zoals de IWVA en de VMW, de Beheereenheid Mathematisch Model van 
de Noordzee en de federale Dienst Marien Milieu, het federaal Ministerie van Defensie, 
Toerisme Vlaanderen en het Autonoom Provinciebedrijf Westtoer, polderbesturen en nog 
vele anderen zijn allen partners van het Agentschap voor Natuur en Bos en haar rechts-
voorganger de afdeling Natuur in het kader van de bescherming, het herstel en het beheer 
van ons schaars en kwetsbaar natuurlijk erfgoed langs de kust. Maar kustverdediging en 
natuurbehoud zijn wel twee maatschappelijke functies die op alle stranden en resterende 
duinen over de gehele lengte van onze kust, van de Franse tot de Nederlandse rijksgrens, 
aan bod komen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de afdeling Kust van het agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap voor Natuur en Bos als beheerders 
van stranden en duinen op Vlaams niveau de twee hoofdrolspelers zijn in het proces van 
duurzaam kustbeheer. De in 1994 in  het kader van de Taakgroep Geïntegreerd Kustzone-
beheer opgestarte samenwerking tussen de rechtsvoorgangers van beide agentschappen 
heeft een lange lijst van concrete verwezenlijkingen opgeleverd:  

 de aanwijzing en inrichting van ‘De Baai van Heist’ als eerste strand-natuurreservaat 
van Vlaanderen; 

 de herinrichting van een voormalig rangeerstation tot het gewestelijk natuurdomein 
‘De Sashul’ te Heist-West;  

 de aanzet van de ruimtelijke planningsprocessen voor de stranden die op de uit de ze-
ventiger jaren van de vorige eeuw daterende gewestplannen blanco waren gelaten;  

 de aanleg van de slufters in het Westhoekreservaat te De Panne; 
  de verwijdering uit de zeewerende duinen van Westende van de zonevreemde en on-

vergunde campings ‘Cosmos’ en ‘Jacques Junior’; 
 de verwijdering van de oude Duitse betonbanen en aanleg van een nieuwe wandel- 

en fietspadennet in ‘De Zwinduinen’ te Knokke; 
 de bouw van een fietsers- en wandelaarsbrug over de kustbaan tussen ‘De Baai van 

Heist’ en ‘De Sashul’; 
 het maatregelenpakket voor het behoud en de uitbreiding van ‘Het Zwin’ als getijden-

onderhevig natuurgebied,  
 geïntegreerde zeewering en natuurontwikkeling op het strand van ‘De IJzermonding’ 

te Nieuwpoort (Lombardsijde) 
  en nog vele anderen ...  
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Verscheidene van die verwezenlijkingen kregen tevens een duurzaamheids-award toege-
kend. 

Uiteraard kunnen aan onze kust, Vlaanderens belangrijkste toeristische regio, recreatie en 
toerisme niet ontbreken en nemen stranden en duinen een essentiële plaats in het toeris-
tisch en recreatief aanbod van de kust in. Sinds het einde van de jaren 1990 gaven en ge-
ven ANB en MDK en hun rechtsvoorgangers met de nodige ondersteuning door het APB 
Westtoer de meeste door hen beheerde Vlaamse natuurreservaten, domeinbossen en do-
meinduinen langs de kust een facelift qua onthaalinfrastructuur onder de vorm van infor-
matieborden, bewegwijzerde wandel- en eventueel fiets- en ruiterpaden. Het onthaalpunt 
‘De Nachtegaal’ te De Panne vormt een schitterend voorbeeld van integratie van natuur en 
toerisme. Ook de uitbouw door de Provincie West-Vlaanderen en het ANB van een nieuw 
bezoekerscentrum voor Het Zwin belooft een aardig staaltje van gastheerschap in de na-
tuur te worden.  

 

Uitdagingen voor de toekomst 

Door zowel de objectieve noodzaak van een synergie tussen kustverdediging en natuur als 
de Europese aanbevelingen inzake het geïntegreerd beheer van de kustgebieden, zijn MDK 
en ANB ertoe voorbestemd binnen de Vlaamse overheid elkaars bevoorrechte partner te 
blijven. 

De klimaatwijziging en bijhorende zeespiegelrijzing, toenemende frequentie en omvang 
van stormen maken een verhoging van de veiligheid tegen mariene overstromingen nood-
zakelijk. Zandbanken in de ondiepe zee, stranden en duinen vormen een natuurlijke verde-
diging tegen stormvloeden, een verdediging die gevoelig versterkt moet worden. Versta 
dat een verhoging van de kustveiligheid onder anderen bredere stranden en robuustere, 
bredere en soms hogere duinen zal vergen. Kustveiligheid hangt dus af van robuustere na-
tuur. Aan onze sterk verstedelijkte kust met haar schaarste aan natuur zou het verhogen 
van het veiligheidspeil moeten kunnen gepaard gaan met de zeewaartse ontwikkeling van 
nieuwe natuur onder de vorm van bredere stranden en meer duinen. De combinatie van 
kustverdediging en natuurontwikkeling zou leiden tot een win-win -situatie voor beide fa-
cetten en tevens ook een meerwaarde voor het kusttoerisme opleveren, want meer ruimte 
voor natuur is ook meer ruimte voor natuurgerichte recreatie. 

Benevens aan een geïntegreerd kustbeheer, die alle aan de kust relevante maatschappelij-
ke sectoren en facetten betrekt, is er ook nood aan een integraal kustbeheer, die het 
kustecosysteem met zijn mariene en terrestrische componenten als één continuüm bena-
dert.  Een sterkere afstemming van het natuurbeleid aan land en op zee, vooral inzake 
afbakening en beheer van beschermde gebieden, is noodzakelijk voor een doeltreffende 
bescherming van het zee- en landinterface dat de kust per definitie is.  Het binnen het Co-
ördinatiepunt reeds bestaande overleg tussen de Federale Dienst Marien Milieu en de 
Vlaamse overheidsdiensten zou nog moeten geïntensiveerd worden om tot nog meer co-
herentie te komen. 

Reeds in 2008 sprak mevrouw Hilde Crevits in haar toenmalige hoedanigheid van Vlaams 
minister van Leefmilieu en Natuur de wens uit om aan beide uiteinden van onze kust grote 
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grensoverschrijdende natuurparken uit te bouwen.  Deze twee natuurparken, respectie-
velijk de ‘Dunes de Flandre / Duinen van de Westkust’ tussen Duinkerke en Westende en 
de Vlaams-Nederlandse Zwinstreek zullen uiteraard een aanzienlijke meerwaarde bete-
kenen voor de Vlaamse kust, zowel inzake toeristische aantrekkingskracht als inzake bio-
diversiteit. Benevens het smeden van een permanente en hechte samenwerking tussen 
de beheerders van enerzijds de Vlaamse en anderzijds de Franse en Nederlandse kust-
duinen, zal de uitbouw van die grensoverschrijdende kustnatuurparken op Vlaams 
grondgebied ook nog de verwerving door het Vlaams Gewest van heel wat duingronden 
vereisen. Van de langs de Vlaamse kust resterende 3.800 ha kustduinen zijn immers op 
heden nog 1.670 ha privé-eigendom.  Deze privé-duinen worden niet beheerd, met als 
gevolgen een verlies aan biodiversiteit alsook, ingevolge de verruiging van de planten-
groei of afsluiting als tuinen, een toenemende ontoegankelijkheid voor het publiek. De 
verderzetting van het in 1998 ingezette duinenverwervingsbeleid is dus nog steeds een 
prioriteit. 

Doordat de Vlaamse kust  geografisch beperkt is tot één enkele provincie, is de verleiding 
groot het kustbeheer als een uitsluitend West-Vlaamse sub-provinciale aangelegenheid 
te beschouwen. Echter heeft onze Noordzeekust zowel economisch en sociaal als ecolo-
gisch een belang dat het provinciaal niveau ruimschoots overschrijdt. Tevens erkennen 
ook alle Vlamingen en andere Belgen de Vlaamse kust als ‘hun kust’. Zoals blijkt uit de 
Europese resoluties en aanbevelingen inzake het geïntegreerd beheer van de kustgebie-
den, verwacht de Europese Unie van haar lidstaten een specifiek beleid voor de duurza-
me ontwikkeling van hun kusten. Uiteraard mag Vlaanderen niet ontbreken op dit appel. 
Gehoopt wordt dus dat op Vlaams niveau in alle beleidsdomeinen, niet in het minst leef-
milieu en natuur, de hiertoe nodige aandacht evenals financiële en personeelsmiddelen 
zullen geïnvesteerd worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 
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10 jaar duurzaam kustbeheer gezien vanuit de optiek van de Vlaam-

se overheid – Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 

ir. Peter DeWolf (Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, Vlaamse Overheid) 

________________________________________________________________________ 

 

‘De kust is erop vooruitgegaan: veiliger, duurzamer, aantrekkelij-

ker, met potentieel voor verdere ontwikkeling.’ 

 

‘Zeedijkpromenades zijn uithangborden voor onze kustgemeen-

ten.’ 

 

‘Het zit hem soms in de details en kleine ingrepen, maar samen 

zorgen ze voor een substantiële verandering aan de kust.’  

Inleiding 

MDK werkt aan de beveiliging tegen overstroming, maar tegelijkertijd ook aan een na-
tuurlijker (zachte zeewering waar het kan, harde zeewering waar het moet) en aantrek-
kelijker kust en zorgt voor een duurzaam beheer van de zeewerende duinen en stran-
den. 

MDK stimuleert en ondersteunt de watersport en watergebonden recreatie 
(jachthavens). 

Een geïntegreerde, duurzame aanpak van het beheer van het kustgebied is van cruciaal 
belang opdat MDK zijn doelstellingen op een efficiënte en een door de kustbewoners 
gedragen wijze zou kunnen verwezenlijken . 

 Wezenlijke veranderingen en opmerkelijke doorbraken 

 De principes van het geïntegreerd kustzonebeheer (duurzaam kustbeheer, partici-
patie en medewerking van alle belanghebbenden en een evenwicht op lange ter-
mijn tussen milieugerichte, economische, sociale, culturele  en recreatieve doelstel-
lingen) hebben breed ingang gevonden 

 het coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer is het ankerpunt voor duurzaam, geïnte-
greerd kustzonebeheer (MDK is partner in het coördinatiepunt) 

 de kust is erop vooruitgegaan: veiliger, duurzamer, natuurlijker, aantrekkelijker met 
potentieel voor verdere ontwikkeling 

 belangrijke beleidsplannen, beleids- en beleidsvoorbereidende documenten wer-
den opgesteld: EU aanbeveling over geïntegreerd beheer van de kustgebieden,  
PRUP’s Strand en Dijk, beleidsplan toerisme aan de kust, de gewestelijke uitvoe-
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ringsplannen voor de stranden, natuurinrichtingsplannen …, en meer specifiek voor 
MDK-afdeling Kust: 

 gebiedsvisies en inrichtingsplannen voor de zeewerende duinen (de meeste 
reeds uitgevoerd) 

 de Codex wetgeving kustzone 

 het Masterplan Kustveiligheid: geïntegreerde aanpak van de kustveiligheid 
(voornamelijk zandsuppleties waardoor veilige en brede stranden worden gecre-
ëerd, bijzondere aandacht voor de architectonische uitwerking van stormmuren). 
Decreet Duurzaam Kustbeheer (in opmaak) moet het Masterplan decretaal ver-
ankeren. 

De opstelling van de plannen en documenten is in overleg gebeurd 

 doorbraken op het terrein: 

 veel aandacht voor de duingebieden: beheer, bescherming en onderhoud, ver-
werving en inrichting; niet enkel afsluiten, maar ook ontsluiten.  

Doorbraak:  een duidelijk herstel van de duinen is zeer zichtbaar. 

Voorbeelden: de verwerving van de St. Laureinsduinen met opruiming van de 
campings Cosmos en Cristal Palace; opruiming van Home Fabiola; opruiming 
van cafétaria de Nordic; herinrichting van de zeewerende duinen tussen Blan-
kenberge en Zeebrugge (De Fonteintjes), tussen Wenduine en Blankenberge 
en tussen Oostende en De Haan 1ste fase 

 zachte zeewering waar het kan 

Doorbraken: nieuwe droogstranden waar er vroeger slechts een nat strand 
was. 

Concreet: nieuw droogstrand vóór het centrum van Oostende (noodstrand) (in 
de eerste plaats veiligheid, maar ook essentieel voor het toeristisch potentieel 
van Oostende) en te Nieuwpoort op de Oosteroever (natuurlijkheid en recrea-
tie) 

 zorgen voor de aantrekkelijkheid van onze kust door renovatie van zeedijkprome-
nades : de zeedijkpromenades zijn de uithangborden van de kustgemeenten. 

Doorbraak: in vele kustgemeenten is de zeedijk gerenoveerd 

 zorgen voor de duurzame veiligheid van onze stranden 

Systematische opruiming van explosief oorlogstuig van WO I en WO II op de 
stranden 

 bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve wandel – en fietsroutes 

Doorbraken: de ontbrekende links in de kustfietsroute 

Concreet: de voetgangers- en fietsersbrug ‘de Lichtenlijn’ te Heist (tevens op-
heffen van het isolement van Heist, een verbinding vormen tussen de Baai van 
Heist en de natuurgebieden ten zuiden van de Koninklijke Baan), de veren te 
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Nieuwpoort en Oostende (tevens belangrijk voor mobiliteit en ontsluiten van 
de natuurgebieden op de Oosteroevers van Oostende en Nieuwpoort);de  
wandel- en fietsweg langs de havengeul te Nieuwpoort (Paul Orban-
promenade) 

 stimulering en ondersteuning van de watersport 

 De infrastructuur van de jachthavens werd merkelijk verbeterd door vernieuw-
bouw en uitbouw;  inspanningen werden geleverd om de waterrecreatie te 
promoten; de totale toeristisch - recreatieve en sportieve beleving in en rond 
de havens is vergroot   

 de natuurlijke diversiteit bevorderen 

 Doorbraken: de slufters in De Panne, het Zwinproject (behoud van het Zwin als 
intertijdegebied; creatie van meer estuariene natuur) 

 

Aandachtspunten 

 Sectorale plannen en wetgeving zijn OK, maar andere sectoren moeten bij de opstel-
ling betrokken worden 

 Europese ontwikkelingen inzake kust en zee 

 Soms spanningsvelden tussen de diverse gebruikers van de kust: gezien de beperkte 
lengte kustlijn zullen keuzes moeten gemaakt worden   

 Impact van de seizoen spreiding op het principe (tot nu toe) van ‘rustige stranden in 
de winter’  

 

Uitdagingen en kansen voor de toekomst 

 Masterplan 2050 van de Vlaamse overheid (departement MOW en MDK) 

 uitwerken van een Masterplan 2050 voor de lange termijntoekomst van de 
kust op basis van 5 pijlers: veiligheid, natuurlijkheid, aantrekkelijkheid, 
duurzaamheid en economische ontwikkeling 

 onder meer kansen voor een brede kust die robuust kan reageren op de 
zwaarste stormen en op zeespiegelrijzing en die nieuwe economische, urba-
nistische en recreatieve ontwikkelingen mogelijk maakt 

 mogelijkheden voor innovatieve concepten ‘duurzaam kustbeheer’ in sa-

menwerking tussen overheid, industrie, gespecialiseerde studiebureau’s en 

wetenschappelijke instellingen 

 interactie en nood aan afstemming tussen land- en zeegebied van de kustzone 

 wordt steeds belangrijker 

 samenwerking tussen beleidsniveaus en beleidsdomeinen, samenwerking met 

 middenveld en marktpartijen 
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 de kustbevolking bewust maken van en betrekken bij de opstelling van nieuwe 
 beleidsvisies (bvb. robuuste kust) en de uitwerking van nieuwe  beleidsplannen 

 de kust blijvend als een apart aandachtspunt op de kaart zetten 

 voortwerken aan concrete en duurzame projecten veiligheid, verwerving en in
 richting van duingebieden, renovatie openbaar domein, aantrekkelijkheid kust …  

  Voorbeelden: haven Blankenberge: de renovatie van de zone oude Spuisluis (ook 
  belangrijk voor jachthavenexploitatie, wandeltoerisme, vernieuwing stedelijk  
  landschap;  in uitvoering); Oostende: de geplande renovatie van het Zeehelden 
  plein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 
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10 jaar duurzaam kustbeheer: reflectie vanuit het federale niveau 

Prof. Dr. An Cliquet, (Universiteit Gent, Vakgroep Internationaal publiekrecht/

Maritiem Instituut) 

______________________________________________________________________ 

 

‘België wordt door UNESCO aangeduid als één van de best practi-

ces voor mariene ruimtelijke planning.’ 

 

‘Wat participatie betreft wordt meer en meer gebruik gemaakt 

van infoavonden, e-participatie, hoorzittingen…er zijn dus lessen 

getrokken uit de mislukte poging tot aanwijzing van de mariene 

beschermde gebieden.’ 

 

‘Het Coördinatiepunt moet een meer permanente rol toebedeeld  

krijgen.’ 

 

Als gevolg van de territoriale en materiële bevoegdheidsverdeling in België, zijn de be-

voegdheden in de kustzone verspreid over de federale overheid en het Vlaamse Ge-

west. Daarnaast hebben de Provincie West-Vlaanderen en de kustgemeenten de hen 

toegewezen provinciale en gemeentelijke bevoegdheden. Door de territoriale be-

voegdheidsverdeling (1) eindigen de grenzen van het Vlaamse Gewest zeewaarts aan de 

provinciegrens van West-Vlaanderen, op haar beurt begrensd door de basislijn, zijnde 

de nullijn van de kust of de laagwaterlijn van gemiddeld laag laagwaterspring (GLLWS) 

zoals aangegeven op de zeekaarten opgemaakt door de Hydrografische Dienst van de 

kust te Oostende (2 ). Daardoor zijn de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest ratione 

loci begrensd door de basislijn, waardoor het automatisch uitoefenen van territoriale 

bevoegdheden door het Vlaamse Gewest in de Noordzee in principe is uitgesloten, 

tenzij er bevoegdheden uitdrukkelijk zijn toegekend. Dit is onder meer het geval voor 

de zeewering, de loodsdiensten, de reddings- en sleepdiensten op zee, het baggeren 

op zee en sinds 2001 ook de zeevisserij (3). Het Vlaamse Gewest is op haar grondgebied 

bevoegd voor de materiële bevoegdheden die aan de gewesten zijn toegekend, zoals 

ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuurbehoud, de havens, enz. De federale over-

heid is bevoegd voor onder meer de exploitatie van minerale rijkdommen op zee, de-

fensie, verontreiniging en natuurbehoud op zee. Binnen elk bevoegdheidsniveau zijn 

de bevoegdheden voor de kustzone verspreid over diverse departementen en ministe-
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ries. Als gevolg van deze horizontale en verticale bevoegdheidsverdeling is een geïnte-

greerd kustzonebeleid geen evidentie. Zowel op het vlak van institutionele aspecten, wet-

geving en beleid zijn er diverse knelpunten. 

Uiteraard zijn er de voorbije jaren reeds stappen gezet in de richting van een geïntegreerd 

kustzonebeleid. Op institutioneel vlak zijn er een aantal samenwerkingsverbanden (bv. 

Stuurgroep zeeën en oceanen binnen de CCIM 4 ). Echter, deze samenwerkingsverbanden 

omvatten slechts een deel van het kustzonebeleid (bv. Kustwacht 5), of het zijn ad hoc 

structuren, zonder formele basis en formeel mandaat (met het Coördinatiepunt als voor-

beeld bij uitstek). Er is geen overkoepelende beleidsvisie of wetgeving inzake geïntegreerd 

kustzonebeleid. Er is geen overkoepelend overlegplatform, waarin op een pro-actieve ma-

nier een geïntegreerde visie wordt uitgewerkt. Een poging tot een betere bestuurlijke ver-

ankering van het kustzonebeleid leidde weliswaar tot uitgewerkte wetenschappelijke resul-

taten (6), maar kreeg geen politiek gevolg. Niettemin blijft de noodzaak naar een betere be-

stuurlijke verankering van het kustzonebeleid bestaan. In een dergelijke verankering kan 

ook het Coördinatiepunt een meer permanente basis krijgen, waardoor het Coördinatie-

punt niet langer afhankelijk blijft van tijdelijke subsidies. Het is tevens wenselijk dat het Co-

ördinatiepunt een sterker mandaat toebedeeld krijgt (bv. als secretariaat) ingebed in een 

meer geformaliseerd en geïntegreerd kustzonebeleid, waarin ook een duidelijke langeter-

mijnvisie wordt uitgewerkt. Ook op ambtelijk en politiek niveau is er nood aan een over-

koepelende overlegstructuur.  

Alhoewel voor de totale kustzone een geïntegreerde benadering nog onvoldoende is, zijn 

op federaal niveau wel een aantal belangrijke stappen gezet in de voorbije 10 jaar.  

Op institutioneel vlak kwam er een belangrijke impuls voor het Noordzeebeleid doordat in 

2003 België voor het eerst beschikte over een federale Minister voor de Noordzee. Alhoe-

wel deze minister niet over alle aspecten van het Noordzeebeleid bevoegd was, was er wel 

een belangrijke coördinerende rol  en werd ook vooral het politieke belang van de zoge-

naamde 11de provincie van België benadrukt. Het politieke belang dat werd gehecht aan de 

Noordzee is echter als gevolg van politieke verschuivingen geen constante gebleven. Sinds 

2009 zijn er wel terug een aantal stappen gezet, waaronder het uitwerken van een algeme-

ne beleidsnota marien milieu (7). Op ambtelijk niveau werd in 2004 een belangrijke stap ge-

zet met het creëren van een eigen administratie voor het mariene milieu (de dienst marien 

milieu binnen FOD leefmilieu).  

Als gevolg van de materiële bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu op zee, was er tot 

eind de jaren negentig een belangrijke lacune in de federale wetgeving. Een kentering 

kwam er door het aannemen van de Wet ter bescherming van het mariene leefmilieu in 

1999 (8), en het nemen van diverse uitvoeringsbesluiten hierbij. Door deze wet konden een 
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aantal wettelijke lacunes worden ingevuld (o.a. op vlak van marien natuurbehoud, ver-

gunningverlening voor activiteiten en milieueffectenbeoordeling). Onder meer op vlak 

van gebiedsbescherming op zee, werden na een moeizaam proces in 2005 en 2006 de 

eerste beschermde gebieden aangewezen (9). Een verdere invulling inzake het beheer is 

echter noodzakelijk, onder meer om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen. 

Prioritair hierbij is het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen en het nemen 

van effectieve behoudsmaatregelen. Eén van de problemen  bij de uitvoering is de be-

voegdheidsverdeling inzake visserij, waardoor de beperking ervan binnen de bescherm-

de mariene gebieden juridisch wordt bemoeilijkt. In 2010 werden voorts ook de juridi-

sche stappen ondernomen voor de uitvoering van de Europese richtlijn mariene strate-

gie (10) en de Kaderrichtlijn (11) water.  

Als gevolg van het toegenomen ruimtegebruik op zee (o.a. door windmolenparken op 

zee, de nood aan het instellen van beschermde gebieden), ontstond ook de vraag naar 

een ruimtelijke visie en planning op zee. Alhoewel een wetgevend kader voor ruimtelijke 

planning op zee ontbreekt, werd wel een eerste beleidsstap gezet met het uitwerken van 

het zogenaamde ‘Masterplan voor de Noordzee’. Ook de wetenschappelijke onderbou-

wing van mariene ruimtelijke planning kreeg aandacht (o.a. met het zogenaamde Gaufre  

project 12). België was hiermee  één van de koplopers op het vlak van mariene ruimtelij-

ke planning. Ook hier was er echter geen formele basis en als gevolg van politieke ver-

schuivingen geraakte de aandacht hiervoor op de achtergrond, waardoor België zijn 

voortrekkersrol ook kwam te verliezen.   

Een andere belangrijke evolutie in het kustzonebeleid is de toegenomen aandacht voor 

betrokkenheid en participatie van de diverse stakeholders en gebruikers van de kustzo-

ne. Waar vroeger vooral een top-down benadering werd gevolgd, wordt meer en meer 

gestreefd naar vormen van ‘governance’. Dit was onder meer het geval bij de aanwijzing 

van de mariene beschermde gebieden (13).   Zo kwam er een formele grondslag voor het 

sluiten van gebruikersovereenkomsten in de Wet marien milieu. Voorts werd veel aan-

dacht besteed aan informele overleg en informatieprocessen. Een meer formele grond-

slag voor advisering rond het mariene beleid kwam er recent door het heractiveren van 

de adviesverlening inzake het mariene milieu binnen de Federale Raad Duurzame Ont-

wikkeling. 

Alhoewel de laatste jaren belangrijke stappen zijn gezet, is er nog geen sprake van een 

duurzaam kustbeleid- of beheer. Op federaal vlak is er nood aan een hernieuwde aan-

dacht op politiek vlak voor het beheer van de Noordzee. Belangrijke uitdagingen zijn de 

uitwerking van een mariene ruimtelijke planning, het bereiken van een algemene goede 

milieukwaliteit en het uitwerken van een gebiedsgerichte bescherming door het nemen 
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van behoudsmaatregelen binnen de mariene beschermde gebieden.  Op het vlak van 

het kustzonebeleid in het algemeen (met een land en zeecomponent) moet er werk 

worden gemaakt van een institutionele basis voor een geïntegreerd beleid, en dit zowel 

op politiek, ambtelijk als maatschappelijk niveau. Het Coördinatiepunt kan daarin een 

ondersteunende functie vervullen, maar moet daartoe een duidelijke formele rol krij-

gen en niet langer op ad hoc basis functioneren. Er is nood aan een geïntegreerde be-

leidsvisie op de kust, waarin duurzaamheid centraal staat.     

(1) BS 15 augustus 1980, gewijzigd door de Bijzondere Wet van 12 januari 1989, BS 14 januari 1989. 

(2) (2) Cf. art. 2 KB van 4 augustus 1981, Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stran-
den van de Belgische kust, BS 1 september 1981, zoals gewijzigd.  
 

(3) Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980, gewijzigd door de Wet van 8 augus-
tus 1988 tot wijziging van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, BS 13 augustus 1988, de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot 
vervollediging van de federale staatsstructuur, BS 20 juli 1993, de Bijzondere Wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van 
diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen, BS  3 augustus 2001, inw. 1 januari 2002.  
 

(4) Coördinatiecomité internationaal milieubeleid. 
 

(5) 8 JULI 2005. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de sa-
menwerking in een structuur kustwacht, BS 23 oktober 2006. 
 

(6) CLIQUET, A., MAES, F. en SCHRIJVERS, J., “Towards Integration and Participation in Coastal Zone Decision Making for Belgium”, 
GREEN, D. (Ed.), Delivering Sustainable Coasts: Connecting Science and Policy, Littoral 2004, Aberdeen, September 2004, Pro-
ceedings Volume 1, Cambridge Publications, 205-210. 
 

(7) E. Schouppe, Algemene beleidsnota Marien milieu, 25 november 2009, Parl. St. Kamer, 2009-2010, doc 52 2225/024. 
 
(8) Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, BS 12 maart 1999. 

 
(9) KB van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden 

onder de rechtsbevoegdheid van België, BS 31 oktober 2005, gewijzigd door het KB van 5 maart 2006, BS 27 maart 2006; KB van 
5 maart 2006 tot instelling van een gericht marien reservaat in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor 
natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, BS 27 maart 2006.  
 

(10) Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautai-
re maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie), PB L 164 van 25 
juni 2008; uitgevoerd door KB van 23 JUNI 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden, BS 13 juli 
2010. 
 

(11) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor commu-
nautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22 december 2000; uitgevoerd door het  KB van 23 JUNI 2010 
betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand, BS 13 juli 2010. 
 

(12) MAES, F., SCHRIJVERS, J., VAN LANCKER, V., VERFAILLIE, E., DEGRAER, S., DEROUS, S., DE WACHTER, B., VOLKAERT, A., VANHUL-
LE, A., VANDENABEELE, P., CLIQUET, A., DOUVERE, F., LAMBRECHT, J. & MAKGILL, R., Towards a spatial structure plan for sustai-
nable management of the sea. Research in the framework of the BELSPO Mixed Actions – SPSDII, June 2005, 539p. 
 

(13) BOGAERT, D., CLIQUET, A., DE WAEN, D. & MAES, F., De afbakening van de mariene beschermde gebieden in België. Een beleids-
analyse, in BOGAERT, D., CLIQUET, A. & MAES, F. (eds.), Kustzonebeleid : samen in zee ?, Antwerpen, MAKLU, 2008, 59-108  
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Dialoog met politici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Durnez: 

‘De Noordzee is het waard om niet op het kleine pleintje te blijven en over de grenzen heen te 

kijken. Het Coördinatiepunt moet in de breedte groeien.’ 

’10 jaar geleden was het ecologische aspect cruciaal in het verhaal van duurzaam kustbeheer, 

later werd dat uitgebreid met economische en sociale pijlers.’ 

‘Een BAK, Bestuursakkoord Kust, zou ons een heel stuk verder brengen.’ 

 

Johan Vande Lanotte: 

‘Er moet van onderuit met de visserij gepraat worden. Visserij is een hefboom als je iets met 

de Noordzee wil doen.’ 

‘De verschuivende rol van participatie: we zijn terecht gekomen in een model van dubbel, zelfs 

driedubbel overleg.’ 

‘We zullen met veel grotere stranden te maken krijgen, het Coördinatiepunt zal het strandge-

geven goed moeten bekijken en rekening houden met alle belangengroepen.’ 

 

Jan Durnez (JD) en Johan Vande Lanotte (JVDL) werden benaderd vanwege hun inhoude-

lijke betrokkenheid bij kustbeheer in het verleden. Mijnheer Vande Lanotte riep in 2004 

de functie van “Minister voor de Noordzee” in het leven; zo was hij onze enige Noordzee 

minister tot nu toe.  Jan Durnez was van 1991-2009 gedeputeerde bevoegd voor onder 

andere gebiedsgerichte werking en leefmilieu, en destijds als gedeputeerde van de enige 

kustprovincie dus ook veel bezig met die kust. Momenteel is hij Vlaams volksvertegen-

woordiger.  
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Beide heren kregen de kans elkaar een vraag te stellen over kustbeheer. 

 (JVDL aan JD) België heeft een relatief kleine zone zee, daarom is stoppen aan de eigen 

landsgrenzen moeilijk. Waarom geen samenwerking opzetten met Frankrijk en Neder-

land in plaats van enkel het Coördinatiepunt duurzaam Kustbeheer van ons eigen land te 

zijn? 

(JD) Het Coördinatiepunt gaf al aanzetten voor een dergelijke samenwerking bvb. via de 

samenwerking met Nederland in het kader van RSD (Rijn-Schelde-Delta). Maar er kan 

nog meer samengewerkt worden met bvb. Côte d’Opale. Het Coördinatiepunt moet in 

de breedte groeien. Het is ook essentieel om over zeeën heen samen te werken. 

(JD aan JVDL) Zie je de mogelijkheid om bevoegdheden over te hevelen van federaal 

naar Vlaams niveau m.b.t. ons kustgebied?  

(JVDL) Zoals het  er nu uitziet is dit niet mogelijk. In 2008 was er een eerste poging hier-

toe, maar de Vlaamse delegatie maakte toen een fout met de vraag om de Noordzee 

over te hevelen als bevoegdheid i.p.v. te spreken over de overheveling van de vergunnin-

gen. Overhevelen van de Noordzee is territoriumuitbreiding en hiermee ging men op fe-

deraal niveau  uiteraard niet akkoord. Het federaal houden van deze bevoegdheden 

zorgt ook voor de federale bevoegdheid over de offshore windparken, energie, etc. Deze 

economische waarde zal men niet willen afstaan.  

Er moet eerder ingezet worden op samenwerking. Het Coördinatiepunt is in staat geble-

ken om samenwerking te bewerkstelligen tussen gewestelijke en federale overheden. 

Dus het kan.  

Het essentiële punt is echter Visserij. Hier spelen diverse belangen en politieke overwe-

gingen; de problemen hebben minder te maken met het bestuursniveau waar de verant-

woordelijkheden zitten.  Zo was het echter ook met maritieme planning in het begin. Je 

moet deze problemen van onderuit aanpakken. 

(Moderator) Hoe zag u duurzaam kustbeheer 10 jaar geleden? Hoe ziet u 10 jaar duur-

zaam kustbeheer vandaag? Hebt u de visie moeten bijstellen doorheen die jaren? – en 

wat is het horizonpunt waarop we ons moeten richten? 

(JD) In de jaren ’90 was er de goedkeuring van het Duinendecreet. Vlaanderen moest 

toen zelf beslissingen nemen en dit was een belangrijk moment. Bv. met betrekking tot 

de afspraak van Home George Theunis. Een tweede mijlpaal was het ICZM Colloquium in 

2001 waar veel vraagstukken op tafel werden gelegd.  

Andere inzichten: toen nadruk op biologische, onderweg zijn daar nieuwe items als toe-

risme, economie en vergrijzing bijgekomen. Duurzaam kustbeheer is breder geworden 
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en sluit nu beter aan op het ruim begrip “duurzaam”. Ecologie blijft echter een belangrijke 

opdracht. 

(JVDL) Er was veel steun voor het Duinendecreet, de bevolking stond erachter. Dit in con-

trast met het aanduiden van beschermde gebieden op zee, waar verkeerd gecommuni-

ceerd werd tijdens het voortraject. We hebben toen stappen vooruit kunnen zetten, om-

dat we nergens zeer ver zijn gegaan in de keuzes.  

(Moderator) Toen was het eerder een top-down beleid, nu is er veel meer participatie. 

Wat is de rol en het belang? 

(JD) Het oordeel van de bevolking is gevarieerd naargelang de thema’s en naargelang de 

wijze van voorstelling ervan. De overheid heeft een belangrijke rol om het belang van za-

ken te duiden. Er is wel een sanering nodig van de vele participatieve processen, we moe-

ten de essentie er uit halen. 

(Moderator) Wat is uw ultieme boodschap met betrekking tot Duurzaam Kustbeheer? 

(JVDL) Land en zee moet je samen bekijken, je moet het geheel zien. Wel opletten voor 

‘veel plannen en niets realiseren’. Planning op lange termijn is haast onhaalbaar, want de 

situatie verandert continu. Goed plannen is belangrijk, maar je moet een bepaalde flexibi-

liteit toestaan en die is er voorlopig niet. 

Wetenschappelijke beoordeling is belangrijk, maar toch moeten we durven een klein risi-

co te nemen als er onzekerheden zijn.  

Een belangrijk element is de visserij. De Europese Commissie is de hefboom om visserij te 

veranderen.  

(JD) Een eerste vaststelling is dat de voorbije tien jaar al veel gebeurde. De kust is een ge-

bied waar sommige processen anders lopen dan elders. Ik zou willen tekenen om de vol-

gende tien jaar ook zo verder te kunnen gaan en te wijzigen. 

Ik ben een aanhanger van plannen, maar niet van super gedetailleerde plannen zonder 

mogelijkheden tot bijstellen.  

De essentie er uit halen is cruciaal in dit verhaal: Wie doet wat? Welke samenwerkingen 

hebben we nodig? Welke acties zijn prioritair? 

(DB) Wat is uw ultieme boodschap voor het Coördinatiepunt?  

(JVDL) 

Het Coördinatiepunt moet samenwerken met andere landen. 

We krijgen grotere stranden in de toekomst, dus groter belang van het strandgegeven. 

(JD) 
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Hoop dat er verder een einde kan gesteld worden aan de roekeloosheid uit het 

verleden. 

Hoop dat er kan gekomen worden tot het Bestuursakkoord (BAK) tussen de ge-

meenten, provincie, Vlaams en federale niveau. Zo komen we al een grote stap 

verder. 
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Historiek van ICZM in Europa 

Kathy Belpaeme (Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer ) 

_______________________________________________________________________ 

 

‘ Het Europese niveau is heel kader stellend aan de kust.’ 

‘Het Europese TERRA programma is een mooi voorbeeld van 
hoe projecten mee vorm hebben gegeven aan regelgeving en 

engagement op Europees niveau.’  
 

‘Vraag vanuit de lidstaten naar een meer implementatie ge-

richte ondersteuning vanuit de Europese Commissie.’  

 

Kustgebieden zijn van groot strategisch belang voor de Europese Unie. Ze vertegen-

woordigen een vitale schakel voor vervoer en handel, ze herbergen zeer waardevolle 

habitats en ze zijn een populaire woonplaats en een ultieme toeristische bestemming. 

De druk voor gebruik en  ontwikkeling van kustgebieden is dan ook hoog.  

 

De Raad gaf in 1992(1)en 1994 (2)goedkeuring aan twee resoluties  waarin ze de Europe-

se Commissie uitnodigt om een Europese strategie voor geïntegreerd beheer van kust-

gebieden (ICZM)  voor te stellen.   

Als antwoord hierop lanceert de Europese Commissie in 1995 een EU ICZM Demonstra-

tie Programma voor de periode 1996-1999. Het betreft een samenwerking tussen de 

Directoraten-generaal  Regio, Visserij, Milieu en Onderzoek & Ontwikkeling.  

Dit demonstratie programma betekende een boost voor heel wat ICZM initiatieven in 

Europa. In het totaal werden 36 projecten ingediend voor een waarde van 97,6 miljoen 

EURO. Ook in België werd de kans gegrepen door het indienen van het TERRA-Coastal 

Zone management project.  Binnen het kader van het TERRA-project werd een gedetail-

leerde vergelijking uitgevoerd tussen de stand van zaken van ICZM in Europa en in Bel-

gië, gebaseerd op de conclusies uit het ICZM demonstratieprogramma. Een van de aan-

bevelingen was de nood aan een structurele samenwerking en coördinatie tussen de 

diensten bevoegd aan de kust. Hiermee werd de basis gelegd voor de oprichting van het 

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.  
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Niet enkel de projecten in de lidstaten waren belangrijk voor de verdere uitwerking van 

ICZM. In opdracht van de Europese Commissie werden ook onderbouwende thematische 

studies uitgevoerd, die de basis legden voor de verdere discussies rond ICZM binnen Euro-

pa. De studies handelenden over wetgeving, participatie, technologie, samenwerking, in-

formatie en de invloed van EU beleid op kustzones.  

De lessen die getrokken werden uit het demonstratie programma zijn eigenlijk op vandaag 

nog steeds geldig.  Enerzijds is er de vaststelling dat  

- De kustzones zijn van strategisch belang blijven;  

- De druk op kustgebieden nog steeds toe neemt; 

De problemen die gelden voor Europa waren: 

 Gebrek aan een toekomstvisie voor kustgebieden 

 Gebrek aan betrokkenheid van actoren 

 Beleid en wetgeving is sectoraal georganiseerd en er is een gebrek aan coördinatie 

 Lokale initiatieven krijgen onvoldoende steun van hogere bestuursniveaus 

Op die punten wou de Europese Commissie inzetten. De resultaten van het demonstratie-

programma werden samengevat in de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden: een strategie voor Eu-

ropa (3). 

Er moest “geïntegreerd” gewerkt worden om de complexe situatie met vele gebruikers aan 

te pakken. Daarmee was het concept van “geïntegreerd”,  dus sector- en beleid overschrij-

dend werken gelanceerd.  

De Commissie erkende echter ook dat een geïntegreerde benadering op lokaal niveau 

moet aangepakt worden en dat één algemene Europese aanpak onmogelijk was. Haar keu-

ze was dan ook om ICZM te promoten door middel van een Aanbeveling. Deze verscheen 

in 2002(4) .  

Via de Aanbeveling wordt opgeroepen om een strategische aanpak uit te werken voor 

planning en kustbeheer met het oog op duurzame ontwikkeling. Bij wijze van checklist wer-

den  8 “ICZM principes” geformuleerd  die een houvast bieden.  
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ICZM principes: 

 

1) een holistisch perspectief (thematisch en geografisch), dat rekening houdt 
met de onderlinge afhankelijkheid van en de verscheidenheid tussen de voor 
de kustgebieden relevante natuurlijke systemen en menselijke activiteiten; 

2) een perspectief op lange termijn dat rekening houdt met het voorzorgsbe-
ginsel en met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties; 

3) bij geleidelijk verlopende processen een adaptief beheer waardoor aanpas-
singen die gelijke tred houden met de ontwikkeling van zowel de problemen 
als de kennis daarover, worden vergemakkelijkt. Een en ander impliceert de 
noodzaak van een solide wetenschappelijke basis met betrekking tot de ont-
wikkeling van het kustgebied; 

4) de specifieke lokale kenmerken en de grote diversiteit van de Europese 
kustgebieden, zodat door specifieke oplossingen en flexibele maatregelen aan 
hun concrete behoeften kan worden voldaan; 

5) werken met natuurlijke processen en eerbiedigen van de draagkracht van 
de ecosystemen, zodat onze activiteiten op lange termijn milieuvriendelijker, 
sociaal meer verantwoord en economisch gezonder worden; 

6) het betrekken van alle belanghebbenden (economische en sociale part-
ners, de organisaties die de bewoners van kustgebieden vertegenwoordigen, 
NGO's en het bedrijfsleven) bij het beheersproces, bijvoorbeeld door middel 
van overeenkomsten en op basis van gedeelde verantwoordelijkheid; 

7) steun en betrokkenheid van alle betrokken bestuursinstanties op natio-
naal, regionaal en lokaal niveau, waartussen passende contacten zouden moe-
ten worden gelegd of onderhouden, teneinde de bestaande beleidsmaatrege-
len beter te coördineren. Partnerschappen met en tussen regionale en lokale 
autoriteiten zouden waar zulks passend is tot stand dienen te worden ge-
bracht; 

8) toepassing van een combinatie van instrumenten die erop toegesneden is 
de samenhang te vergemakkelijken tussen enerzijds de sectorale beleidsdoel-
stellingen onderling, en anderzijds die tussen ruimtelijke ordening en het be-
heer. 
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Concreet werden de lidstaten gevraagd een stand van zaken op te maken (stock-take), en 

tegen februari 2006 werd een rapportage aan de Commissie verwacht over de implemen-

tatie van de Aanbeveling ICZM. In 2007 bezorgde de Commissie een evaluatierapport aan 

de Raad en het Europees Parlement (5) . 

Alhoewel het slechts over een aanbeveling ging, dienden toch 14 van de 20 kustlidstaten 

een rapport in. Elke lidstaat vatte de rapportage op een eigen manier op. Uit onderzoek 

blijkt dat het gebruik en de ontwikkeling van de kust in alle EU-kustlidstaten op de een of 

andere manier wordt gereguleerd. In de periode 2000-2005 werden stappen genomen met 

het oog op een meer geïntegreerde aanpak 

van beheer en planning, maar er is slechts zelden sprake van een weloverwogen en goed 

functionerend  ICZM-aanpak waarbij alle bestuursniveaus zijn betrokken (6) . Het wordt dui-

delijk dat  de implementatie van ICZM is een traag en langdurig proces is.  

Ook blijkt dat vooral de milieupijler van duurzame ontwikkeling erg nog steeds erg onder 

druk staat. Het komen tot een evenwichtig beleid en beheer voor de kust blijft een uitda-

ging. In die zin werd vastgesteld dat de 8 ICZM principes wel nuttig zijn en geldig blijven, 

maar dat een implementatie gerichte ondersteuning vanuit de Europese Commissie wen-

selijk is.  

Bij de evaluatie werden twee prioritaire thema’s geïdentificeerd voor ICZM: 

- Risico’s van klimaatsverandering   

- Land-zee interacties, de koppeling met Maritieme Ruimtelijke planning, en samen-

werking in de context van regionale zeeën.  

Sinds 2006 was er heel wat beweging op vlak van kust- en zeebeleid op Europees niveau. 

Er is het groenboek  voor een Geïntegreerd Maritiem Beleid “Naar een toekomstig mari-

tiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en Zeeën ” (7) , met als milieu 

pijler de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (8) waarbij gestreefd wordt om tegen 

2012 een goede milieutoestand van de zeeën te bereiken.  

Verder is er het ICZM protocol voor de Mediterrane regio binnen de Barcelona Conventie 
(9) , waarvan de Europese Commissie ondertekende partij is. Dit protocol is een doorbraak 

om ICZM op regio-schaal te implementeren. Het is veelbelovend om als voorbeeld te die-

nen voor andere regio’s in Europa.  

Wat de vervolgstappen zijn voor  ICZM wordt nu in deze snel wijzigende context bekeken 

worden.  
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Momenteel loopt een Impact Assessment waarbinnen 4 opties bestudeerd worden: 

- Niets doen, dus de huidige aanbeveling blijft gelden 

- Aangepaste Aanbeveling 

- (kader)richtlijn voor ICZM 

- Een gericht programma voor ICZM 

De impact Assessment wordt in 2011 afgerond.  In 2012 wordt een voorstel van nieuw 

ICZM instrument verwacht. 
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10 jaar Duurzaam Kustbeheer in België—De Belgische aanpak 

doorgelicht 
Volckaert Annemie (Arcadis Belgium) 

______________________________________________________________________  

‘Ondanks de overgang van een sectoraal naar een geïntegreerd 

kustbeheer blijft ICZM voornamelijk een ad-hoc gebeuren. We moe-

ten evolueren naar een nationaal gesteund gebeuren.’ 

‘In een participatieproces ligt ook gevaar: modewoord, leeg begrip 

en overkill.’ 

 ‘De stem van het middenveld blijft soms wat achterwege. Binnen 

de sectoren zijn goede aanspreekpunten cruciaal.’ 

‘Het Coördinatiepunt moet zich ook profileren als een aanspreek-

punt voor het mariene veld, nu nog te veel gefocust op het 

 kustveld.’  

 
Het was een moeizaam proces, maar de stap naar meer integratie is ingezet. Integratie 
vindt plaats op verschillende schalen, zowel in het uitvoeringsproces (oprichting van ver-
schillende samenwerkingsvormen) als in het eindresultaat. Projecten als OURCOAST (1)

(Europese schaal) en “De Kust kijkt verder” (2) (België) tonen duidelijke praktijkvoorbeel-
den van meer geïntegreerde ecosysteemgerichte benaderingen. Ook de eerste aanzet tot 
ruimtelijke visies rond de kust tonen aan dat er meer oog is voor het “grotere geheel”. 
Geïntegreerd kustzonebeheer (GKZB) heeft in België, mede dankzij het Coördinatiepunt, 
duidelijk bijgedragen tot de bewustwording van de noodzaak voor een duurzaam beheer 
van de kust en de zee, een betere kennis van natuurlijke systemen en processen, een be-
tere samenwerking tussen de verschillende bevoegde instanties en sectoren, en het 
openstaan voor nieuwe ideeën. Participatie is een algemeen aanvaard begrip geworden, 
maar we moeten waakzaam zijn dat het geen “modewoord” wordt of een “leeg” begrip. 
Ondanks de geschetste vooruitgang van een sectorale naar meer geïntegreerde aanpak, 
moeten we ook vaststellen dat in de praktijk geïntegreerd beheer voornamelijk lokaal en 
ad-hoc plaats vindt en meestal gestuurd wordt door Europese richtlijnen, vertaald in na-
tionale wetgeving waardoor in de praktijk voornamelijk aandacht werd besteed aan kust-
erosie, waterbeheer en inrichting van natuurgebieden. Tot op heden blijft het voor geïn-
tegreerd kustzonebeheer echter bij een Europese aanbeveling, gekenmerkt door zijn vrij-
blijvend, lokaal karakter. Het blijft dus een uitdaging om een gemeenschappelijk gedra-
gen visie rond geïntegreerd kustbeheer op te stellen met aandacht voor alle kust- en ma-
riene sectoren die als kapstok kan dienen voor de meer lokaal gerichte acties, maar die 
ook verder durft kijken, op een langere termijn. 
Een andere grote uitdaging blijft om écht een verschil te maken op belangrijke (grote) 
thema’s (visserij, toerisme), om druk uit te oefenen op het beleid. Hiervoor ontbreekt 
een duidelijk mandaat, waarover noch het coördinatiepunt, noch een andere samenwer-
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kingsvorm op huidig ogenblik in België beschikt. Dit hangt nauw samen met de versnip-
pering van bevoegdheden voor kust- en mariene thema’s in België, die een duurzaam be-
heer bemoeilijkt.  
De vraag stelt zich dan ook of een meer doorgedreven samenwerkingsvorm voor GKZB 
met een duidelijk mandaat in België geen noodzakelijke vereiste is, wil men verder gaan. 
Een formeel overlegplatform waarbinnen zowel alle betrokken administraties als het 
middenveld actief vertegenwoordigd zijn. En of een geïntegreerde kustbenadering ook 
niet ingebed moet worden in een nationaal beleid gericht op lange termijn als antwoord 
op het ad-hoc gebeuren. Op die manier kan ook een evenwichtige financiële zekerheid 
gecreëerd worden, wat tot op heden voor vele lidstaten een probleem blijkt te zijn. Het 
moet gezegd worden dat er reeds stappen worden gezet in bepaalde lidstaten, om GKZB 
op de nationale agenda te zetten. Ook in België!  
Door de oprichting van de Dienst Marien Milieu (2004), de algemene beleidsnota marien 
milieu (2009) en het volwaardig lidmaatschap van de Dienst Marien Milieu aan het Coör-
dinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (2009) zijn we terug op de goede 
weg om geïntegreerd beheer mogelijk te maken.  
Binnen de beleidsnota wordt onder meer het engagement aangegaan om werk te maken 
van een herziening van de maritieme ruimtelijke planning, gezien het één van de hoek-
stenen vormt van het Maritiem Beleid en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, én het een 
belangrijk instrument is voor geïntegreerd kustzonebeheer. Daarvoor is er actie nodig, en 
wel nu! Zeker om een antwoord te bieden op de huidige beperkingen van het Master-
plan: statisch, niet afgestemd met de buurlanden, geen garanties voor de bescherming 
van de natuurwaarden en niet toekomstgericht. 
Dit samen met een uitvoerbaar nationaal programma met meetbare doelstellingen, ge-
coördineerd door een instituut met een duidelijk mandaat voor kust & zee, lijken nood-
zakelijke vereisten voor een degelijk en geloofwaardig geïntegreerd kustzonebeheer. 
 
(1)  OURCOAST is een Europees project gefinancierd door DG Environment ter ondersteuning en ter bevordering van de 
  kennisuitwisseling rond goede praktijken inzake geïntegreerd kustbeheer. Meer info: http://ec.europa.eu/ourcoast/ 

(2) “De kust kijkt verder” is een initiatief van het Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer Kustgebieden als impuls voor  
 duurzaam kustbeheer. Meer info: http://www.dekustkijktverder.be/ 
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Reflectie door Birgit Snoeren, DG Leefmilieu, Europese Commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wat ICZM betreft ligt België op Europees niveau rond het middelpunt, er zit geen langeter-

mijnstrategie achter.’ 

‘De aandacht voor kustbeleid zal hoog op de Europese agenda blijven staan.’ 

‘Moeten we gaan naar een aangepaste aanbeveling, of een meer bindend kader op de  

hoofdpunten?’ 

(Moderator) Na al wat je deze namiddag gehoord hebt, wat is je eerste indruk over de 

aanpak van België in vergelijking met andere Europese landen?  

(Birgit Snoeren—BS) Felicitaties voor de activiteiten. België heeft duidelijk een plus-

punt met een goed georganiseerd Coördinatiepunt. Ze heeft een positief imago in de 

Europese experten groep. 

Er was recent een evaluatie aan de hand van de nationale ICZM rapporten. 

Er is een groot verschil tussen de lidstaten. België zit hier ergens in het midden – op 

50% qua beoordeling. 

De reden is dat België geen langetermijnstrategie heeft, het is te vrijblijvend. Een stra-

tegie geeft een sterkere basis. 

 

(Moderator) Zijn er goede voorbeelden binnen Europa waar lidstaten er in slagen de 

sectorale grenzen in hun organisatiestructuur en/of wetgeving te doorbreken?  
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(BS) Er is niet één ideaal voorbeeld. Er moeten elementen uit de verschillende landen 

geplukt worden. In Frankrijk bijvoorbeeld werd een groot debat opgestart, waarbij de 

zee ook werd meegenomen. Dit heeft geleid tot een nieuwe structuur voor kustbeheer 

en een sterke internalisatie van ICZM in de diensten.  

Het Verenigd Koninkrijk heeft ICZM heel pragmatisch aangepakt. Er is een momentum 

gecreëerd door de verhoogde aandacht voor de zee met de marine bill en de oprich-

ting van de Marine Management Organisation. Het is wel de vraag of de kust wel nog 

een plaatsje krijgt, naast de vele aandacht voor de zee.  

(Moderator) Wat brengt de toekomst voor ICZM in Europa? Stijgt het belang van ICZM?  

(BS) Sinds 2007 heeft het mariene beleid duidelijk gestalte. Een van de vlaggenschip-

projecten van de Europese Commissie is goed omgaan met natuurlijk kapitaal. Aan-

dacht voor kustbeleid en integratie komt nog hoog op de agenda. 

 

(Moderator) In mei-juni liep een consultatie over ICZM en MSP. Wat was de algemene 

teneur hier voor Europa? (Dirk, reflectie hoe dit zich vertaalt naar de Belgische situatie)   

(BS) Het bleek dat er een basis is voor een bindend instrument voor ICZM. Het instru-

ment moet strategisch en flexibel zijn en niet enkel conceptueel. 

 

(Moderator) Hoe zie je de relatie met andere ontwikkelingen op Europees niveau (KRW, 

Marine Directive, etc.)? 

(BS) Op vlak van visserij  zien we dat veel van de bekommernissen die geuit werden 

vanuit ICZM en leefmilieu meegenomen zijn in de hervorming van het visserijbeleid.  

 

(Moderator) Ultiem advies op vlak van ICZM voor België? 

 

(BS): de vertaling naar concrete projecten en activiteiten door het Coördinatiepunt is 

verrassend en betekent een frisse wind. 

Een breed gedragen visie opstellen voor de Belgische kust is haalbaar en noodzakelijk. 

 

 

 

 
Terug naar INHOUD 
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Kernboodschappen uit het sofagesprek met de partners 
Tijdens een sofagesprek werd samen met de partners van het Coördinatiepunt teruggeblikt en werd gekeken naar wat het 

Coördinatiepunt kan betekenen voor de toekomst. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ir. Peter DeWolf: 

‘Het project TERRA Coastal Zone management leverde veel bruikbare resultaten op en 

legde onder meer de basis voor de oprichting van het Coördinatiepunt.’ 

 

Ir. Brenda Bussche: 

‘Het succesvolle van de voorbije 10 jaar voor het Coördinatiepunt ligt vooral in de sa-

menwerking tussen de partners.’ 

‘We mogen niet blijven plannen, maar moeten ook tot uitvoering komen.’ 

‘Het Coördinatiepunt moet haar faciliterende rol naar partners toe blijven spelen.’ 

‘Het Coördinatiepunt moet haar grenzen verleggen, over de grenzen van Vlaanderen 

heen, en ook in termen van partners, denken we bijvoorbeeld aan toerisme.’ 

Roland Moreau: 

‘Een ecosysteem is veel meer dan dieren en vissen, het gaat ook over de interacties.’ 

‘Governance, participatie en communicatie zijn een belangrijke taak voor het Coördina-

tiepunt. Ze is onmisbaar om moeilijke concepten te vertalen naar het publiek. Daarbij 

hoort ook het doorvertalen van internationaal beleid naar lokaal effect’ 

Boodschap in tijden van crisis: ‘Meer doen met minder, samen en anders.’ 

‘Veel integriteit (van alle partners) voor een goede integratie.’ 
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Peter Norro: 

‘De uitdaging ligt bij de gemeenten en het Coördinatiepunt kan haar sterkte als pro-

cesbegeleider inzetten.’ 

‘Het Coördinatiepunt is een goede kennispartner. Ze weten niet alles, maar ze doen 

alles om alles te weten.’ 

‘Er is een structurele vorm van overleg met de gemeenten nodig. Dat is belangrijk om 

nieuwe behoeften te leren kennen. De gemeenten moeten zelf ook durven met pro-

jecten op de proppen te komen en samen te werken (tweerichtingsverkeer).’ 

Dr. Jan Mees: 

‘Er is een toenemende complexiteit op zee en de wetenschap is er om rationele be-

slissingen te nemen en orde in de chaos te scheppen.’ 

‘Nieuwe inzichten, zoals de wetenschappelijke denkoefeningen rond mariene ruimte-

lijke planning, kunnen we exporteren naar andere Europese lidstaten.’ 
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Slotbeschouwing door Dirk Bogaert, moderator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Er zijn een BAK uitdagingen.’ (refererend naar het Bestuursakkoord Kust) 

‘Er is nood aan een integer Coördinatiepunt dat op multidisciplinaire wijze exotische haaien weet 

aan te pakken en grenzeloos nieuwe partners kan vinden.’ 

 

 Voorbije 10 jaar is er veel positiefs gebeurd aan de kust, waarbij specifieke kan-

kerplekken aan de kust zijn aangepakt. Daarvan getuigen de ‘Voor&Na’ analyses  

in de diverse presentaties. 

 

  De jarige, het Coördinatiepunt, werd pril en flink genoemd. Pril: dus ze heeft nog 

toekomst; flink: hoezo? Er zijn duidelijk positieve reacties op vlak van sensibilisatie 

en communicatie-acties door het Coördinatiepunt; dus dat mandaat pakt zij goed 

op. Het ligt wat moeilijker wat interbestuurlijk overleg en samenwerking betreft. 

Dit heeft  ook te maken met de veranderende context, het vorming van het beleid 

(BBB) en de economische crisis. Er wordt door de besturen meer teruggeplooid 

op de eigen kerntaken, wat haaks staat op de integratiegedachte. 

 

  Rol van besturen: “van government naar governance” 

a.  De gemeenten hebben een belangrijke functie als: lokale regisseur, 

voorbeeldstellend, ondersteunende partner. Ze kunnen een voorbeeld-
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functie opnemen.  

b.  Het CP kan stimuleren, faciliteren, maar heeft nood aan een duidelij-

ker mandaat. 

 

 Uitdagingen: 

a. Bestuursakkoord Kust tussen de verschillende bestuursniveaus;  

b. Uitdagingen situeren zich in verschillende domeinen: kust als 

proeftuinregio (demografie), stedelijk gebied, verwerven en inrichten 

natuurgebieden, Vlaamse baaien, ruimtelijke planning (land & zee),....  

c. Nood aan een gemeenschappelijke visie voor de kust, waarbij ook 

aandacht is om tot uitvoering te komen; 

d. Nood aan een geïntegreerd en integraal (integratie land en zee) 

kustzone beleid; 

e. Problemen binnen de visserij zijn een belangrijk aandachtspunt; 

f. Meer samenwerking tussen stakeholders en verstandig omgaan met 

participatie; 

g. We moeten nadenken over een decreet duurzaam kustbeheer. 

 

 Boodschappen voor het Coördinatiepunt 

a. Blijf inzetten op  concrete projecten en activiteiten;  

b. Ontplooi  de  faciliterende rol naar partners toe nog verder; 

c. Verleg je grenzen en zet samenwerking op met de buurlanden. Leer 

van de andere Europese landen; 

d. Breidt het partnerschap verder uit; 

e. Betrek de gemeenten op een structurele wijze en stel je nog meer 

open voor de gemeenten; 

f. Het strand wordt een belangrijke aandachtsgebied wegens de groter 

wordende stranden in de toekomst; 

g. Profileer je als aanspreekpunt voor het mariene veld.  
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Poëzie door Gwen Deprez 
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ik ken deze zee die neemt en geeft 

die het strand schoonspoelt 

alles omarmt en meeneemt naar 

haar labyrint van water 

 

wat onbruikbaar is 

vogelveertjes 

wrakhout 

wordt weer uitgeademd 

en door een golf opnieuw 

uit de zee gescheiden 

 

en misschien 

heel misschien 

spoelden zo ergens ook 

mijn zandkastelen aan 

en speelt nu een ander meisje 

met mijn dromen van toen 

 

 

 

Gwen Deprez 
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Inleiding “ 10 jaar Coördinatiepunt  Duurzaam Kustbeheer”  

Guido Decorte, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen 

______________________________________________________________________ 

 
‘De realisaties van het Coördinatiepunt zijn niet enkel te 

danken aan de harde inzet van het kernteam, maar 
evengoed aan het engagement en de betrokkenheid van 

de partners.’ 

 

‘Gedreven en efficiënt : véél resultaat met weinig midde-
len, dit is een sterkte van het Coördinatiepunt.’ 

 

‘Ook op Europees niveau gaat men meer naar die ge-
biedsgerichte en geïntegreerde aanpak in plaats van de 

sectorale aanpak.’ 

 

Geachte genodigden, 

Het is mij een waar genoegen om hier vanavond de viering van 10 jaar Coördinatiepunt 
Duurzaam kustbeheer te mogen aankondigen. Als enige kustprovincie is het voor ons 
heel belangrijk om met het Vlaams en federaal bestuursniveau samen te kunnen wer-
ken aan een kwaliteitsvolle toekomst voor onze kust. 

Tijdens het programma van deze namiddag werd Duurzaam Kustbeheer in een bredere 
context bekeken, want uiteraard is het niet door de oprichting van een coördinatiestruc-
tuur dat alle problemen aan de kust opgelost zijn. Alle actoren, zowel private als publie-
ke, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en kunnen effectief hun steentje bijdra-
gen.  

Daarnet hebben we van de sprekers van de verschillende bestuursniveaus gehoord wat 
de grote veranderingen waren aan de kust in de voorbije 10 jaar, maar ook de uitdagin-
gen waarvoor we staan werden hier geschetst. Deze input zal zeker meegenomen wor-
den door de partners van het Coördinatiepunt als insteek voor het toekomstig werkpro-
gramma en bij het opstellen van een geïntegreerde visie voor de kust waarbij opnieuw 
alle betrokkenen een rol te spelen zullen hebben. 

Maar in het komende uur willen we nog even de schijnwerpers richten op het Coördina-
tiepunt. Wat ze doen en hoe dit ervaren wordt door de partners hoort u zodadelijk in de 
voorstellingsfilm die ter gelegenheid van de 10de verjaardag werd gemaakt. Nadien laten 
we alle partners aan het woord tijdens het sofagesprek (niet villa Vanthilt hier, maar vil-
la Bogaert), want  de realisaties van het Coördinatiepunt zijn niet enkel te danken aan 
de harde inzet van het kernteam, maar evengoed aan het engagement en de betrokken-
heid van de partners.  
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Er zijn een aantal sleutelmomenten geweest in de voorbije 10 jaar.  

De oprichting van het Coördinatiepunt vloeide voort uit het project TERRA-Coastal Zone 
Management. Sindsdien hebben we een graduele groei gezien van het partnerschap. Het 
TERRA-project was een initiatief van de afdeling Kust van de Vlaamse gemeenschap. De 
provincie verleende haar expertise bij de uitvoering ervan. 

Bij de opstart van het Coördinatiepunt in 2001 als project binnen het doelstelling-2 pro-
gramma Kust, sloegen de Vlaamse gemeenschap, de provincie en het net opgerichte 
Vlaams Instituut voor de Zee de handen in elkaar.  

In 2007 tenslotte werd door alle partners een belangrijk signaal gegeven. Het Coördinatie-
punt zou niet langer een “project” zijn maar een bestuurlijke samenwerking, met basisfi-
nanciering van alle partners. In september 2007 werd hiertoe een protocol ondertekend 
voor een periode van 5 jaar. In 2009 werd een addendum toegevoegd, naar aanleiding van 
de ondertekening van de federale partner, de federale overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.  

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een volgend protocol volop bezig, waarbij het 
belangrijk is om vanuit gemeenschappelijke doelstellingen rond kustbeheer te vertrekken 
voor het invullen van een concreet werkprogramma, waarbij elke partner duidelijk de 
meerwaarde van de samenwerking inziet en zelf ook verantwoordelijkheid opneemt om 
die doelstellingen rond duurzaamheid te realiseren binnen de eigen werking. En we hopen 
dat in de toekomst nog nieuwe partners aansluiten. Naast de “formele” partners – lees, be-
talende partners – wordt er natuurlijk ook heel nauw samengewerkt met de gemeenten, 
en per specifiek dossier met de relevante betrokkenen. De partners zorgen voor de basisfi-
nanciering voor de werking en daar haalt het team dan ook het beste uit. 

Tijdens de evaluatie die uitgevoerd werd het voorbije jaar werd als sterkte vermeld 
“gedreven en efficiënt : véél resultaat met weinig middelen” – en dat kan ik zeker beamen. 
Alhoewel de geformuleerde ambities bij de voorgesprekken toch zeer hoog zijn en we in 
deze tijden van besparing goed zullen moeten kijken hoe we optimaal een meerwaarde 
kunnen creëren met een beperkte basisfinanciering. We zullen in de toekomst ook moeten 
kijken hoe we een structurele financiering kunnen garanderen voor een langere periode.  

Ik wens hierbij uitdrukkelijk de partners te bedanken voor hun inzet en voor hun vertrou-
wen in de provincie om als voogdij-overheid op te treden voor het Coördinatiepunt vanuit 
onze taakstelling gebiedsgericht te werken. En we konden het vanmiddag vaststellen: ook 
op Europees niveau gaat men meer naar die gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak in 
plaats van de sectorale aanpak.  

De inspanningen werden duidelijk op prijs gesteld: nog uit de SWOT “het Coördinatiepunt 
vult duidelijk een lacune in binnen het beleidsniveau overschrijdende overleg voor de kust-
zone (lokaal, Vlaams, federaal, Europees)”. Uiteraard werden tijdens de SWOT analyse ook 
kansen en uitdagingen gedefinieerd, en die moeten we nu samen met de partners aanpak-
ken.  

Zo moet nog meer werk gemaakt worden van het betrekken van het middenveld. Verder 
blijft het ook een uitdaging om de sectorale grenzen te doorbreken en ook voor de grote 
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en belangrijke dossiers een gemeenschappelijke visie over bestuurs- en sectorgrenzen 
heen te ontwikkelen.  

Ik vermoed dat iedereen die hier aanwezig is het Coördinatiepunt kent van specifieke acti-
viteiten of dossiers die zij behartigd hebben. Maar misschien kent u nog niet alle activitei-
ten of waarvoor ze staan? Dan wil ik u alvast uitnodigen voor de première van de voorstel-
lingsfilm die gemaakt is naar aanleiding van deze verjaardag, met als bedoeling deze in de 
toekomst te gebruiken als introductie tot hun activiteiten en werking. 

Bedankt alvast voor de aanwezigheid en ik hoop jullie allen in de toekomst regelmatig te 
kunnen ontmoeten op de studiemomenten en overlegfora die het Coördinatiepunt organi-
seert. 

Guido Decorte  

Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
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De voorstellingsfilm ‘10 jaar 

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer’ 

 

 

 

 

 

 

De publicatie ‘10 jaar  

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer’ 
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http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/kustbeheer_nl/eengreepuitonzerealisaties/activiteitenkalender/Documents/kustbeheer_rapport_10jaarCPf.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/kustbeheer_nl/eengreepuitonzerealisaties/activiteitenkalender/Documents/kustbeheer_rapport_10jaarCPf.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/kustbeheer_nl/eengreepuitonzerealisaties/activiteitenkalender/Documents/kustbeheer_rapport_10jaarCPf.pdf
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Slotwoord Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Open-

bare Werken 

Gebracht door Koen De Winne (raadgever kabinet Hilde Crevits) 

______________________________________________________________________ 

‘Cruciaal voor de toekomst van onze kust is dat er af-

stemming gebeurt over de verdere ontwikkeling van 

dat potentieel, zodat dit op een duurzame wijze kan 

gebeuren.’ 

‘De expertise van het coördinatiepunt op vlak van 

duurzaam, geïntegreerd beheer van het kustgebied 

wordt internationaal erkend.’  

Moeten we de opgebouwde ervaring van de afgelo-

pen jaren niet verankeren in een decreet duurzaam 

kustbeheer?’ 

 

 

 

TOESPRAAK HILDE CREVITS  

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 

Dinsdag 2O september 2011 

TOESPRAAK IN OOSTENDE BIJ DE VIERING VAN  

TIEN JAAR COÖRDINATIEPUNT DUURZAAM KUSTBEHEER  

Mijnheer de Minister van Staat, Johan Vande Lanotte, 

Beste collega in het Vlaams Parlement, Jan Durnez, 

Beste collega’s mandatarissen uit de Provincie en uit de verschillende kustgemeenten, 

Geachte vertegenwoordigers van diverse administratieve diensten,  

in het bijzonder het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust,  

het Agentschap voor Natuur en Bos,  
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het Vlaams Instituut voor de Zee,  

de Federale Overheidsdienst Leefmilieu  

en de gemeentelijke administratieve diensten,    

 

Geachte vertegenwoordigers van diverse private organisaties en verenigingen die met de 
kust begaan zijn,   

 

Geachte genodigden,  

 

Dames en Heren, 

 

 
De lijst van sectoren, hier vandaag vertegenwoordigd, is indrukwekkend lang. Dat is een 
goed teken. Dat bewijst dat het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer goede contacten 
heeft met de stakeholders in het kustgebied en dat het heeft vorm gegeven aan de 
participatie en de medewerking van alle belanghebbenden.  
 
Coördineren, samenwerking organiseren en afspraken maken… is van belang om voor de 
kust tot duurzame ontwikkeling te komen. Onze kustlijn is niet lang, ze is niet breed, maar 
onze kust beschikt over een uitzonderlijk sociaal, economisch, cultureel en recreatief 
potentieel. Cruciaal voor de toekomst van onze kust is dat er afstemming gebeurt over de 
verdere ontwikkeling van dat potentieel, zodat dit op een duurzame wijze kan gebeuren.  
 
De meest bekende omschrijving van duurzame ontwikkeling is deze uit het Brundtlandt-
rapport van 1987 van de Verenigde Naties. Die omschrijving luidt als volgt: ‘Duurzame ont-
wikkeling heeft als doel tegemoet te komen aan de huidige noden zonder de mogelijkheid 
van toekomstige generaties om hun noden in te vullen, op het spel te zetten.’  

 

Sinds jaren is die omschrijving gemeen goed. Trouwens niet alleen voor het kustgebied. 
Maar het is ook een denkbeeld dat vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. De essentie van 
duurzame ontwikkeling is dat alle actoren in het kustgebied zoeken naar een evenwicht 
tussen milieugerichte, economische, sociale, culturele en recreatieve doelstellingen. Dat 
evenwicht is vaak een moeilijke oefening. Het coördinatiepunt geeft dit treffend weer in 
haar motto  “De kust, een kwestie van evenwicht”. 

 

In 2001 ging het project “Coördinatiepunt” van start.  
Na zes jaar samenwerking op projectbasis, kwam er in 2007 een nieuwe fase aan door de 
ondertekening van een protocol. Hiermee evolueerde het Coördinatie-punt van een 
project naar een bestuurlijke samenwerking. Een unieke formule, waarbij de partners zich 
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achter een gezamenlijk programma scharen, om op een functionele manier samen te 
werken rond sectoroverschrijdende kustthema’s.  
 
In de principeverklaring bij het protocol hebben alle partners zich geëngageerd om de 
werking van het Coördinatiepunt te bestendigen tot 2012. Alle betrokken partners 
overleggen momenteel om te zien welke richting het na 2012 uit moet met het 
Coördinatiepunt. We moeten met het antwoord klaar zijn om tijdig het protocol te 
hernieuwen. 
 
In de voorbije 10 jaar heeft het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer haar bijzonder nut 
bewezen.  
 
* Het Coördinatiepunt is geworden tot het EERSTE aanspreekpunt op het gebied van 
duurzaam kustbeheer. Het coördinatiepunt speelt een intermediërende, faciliterende en 
initiërende rol. 
 
* De expertise van het coördinatiepunt op vlak van duurzaam, geïntegreerd beheer van het 
kustgebied wordt internationaal erkend. Het Coördinatiepunt werkte of werkt mee aan 
talrijke Europese projecten. Het levert een belangrijke bijdrage aan de rapportages voor de 
Europese Unie over duurzaam kustbeheer in België. Het neemt deel aan bijeenkomsten 
met experts over duurzaam kustbeheer binnen de Europese Commissie.  
 
* In de voorbije jaren heeft het Coördinatiepunt een aantal markante communicatie-
initiatieven genomen. De Awards voor Duurzaam Kustbeheer en het jaarlijkse Kustforum 
zijn uitgegroeid tot vaste waarden binnen het Vlaamse kustgebeuren. 
 
* Het personeel van het Coördinatiepunt is professioneel en geeft blijk van een grote 
gedrevenheid. Dichters zeggen soms dat de kust iets vrouwelijks heeft. Dat zou best 
kunnen als men de samenstelling van het team van het Coördinatiepunt bekijkt. In elk 
geval, ik houd eraan het volledige team van het Coördinatiepunt te danken voor de inzet 
en de mooie resultaten van de afgelopen 10 jaar. Doe zo verder! 
 
Dames en heren, 
 
‘Verleden heb je, toekomst moet je maken’, luidt een uitspraak van Marc Andries. De 
richting die het Coördinatiepunt volgens mij in de toekomst het best kan uitgaan, blijft die 
van duurzame ontwikkeling. Dat is de essentie en de bestaansreden.  
 
De sterkte van het Coördinatiepunt ligt in haar maatschappelijk draagvlak. Het 
Coördinatiepunt moet een platform aanbieden voor consultatie en overleg met alle 
actoren over actuele en relevante kustthema’s. 
 

De kust heeft vele functies. De meest cruciale functie blijft de zeewering, de bescherming 
van de bevolking en het kustgebied tegen het geweld van stormvloeden. Essentieel voor 
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die bescherming is de spoedige realisatie van het Masterplan Kustveiligheid. Ruim studie-
werk heeft alle risicozones aan onze kust in kaart gebracht. De mogelijke beschermings-
maatregelen werden afgewogen op basis van milieu-impact (plan-MER), maatschappelijk 
kosten en baten (MKBA) en resterende overstromingsrisico’s.  

Alle kustgemeenten hebben zich akkoord verklaard met de principes van de vooropgestel-
de beschermings-maatregelen. Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan werd op mijn voorstel 
door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 10 juni 2011. De verdere implemen-
tatie wordt voorbereid.  

 

De afdeling Kust van MDK maakt momenteel de detailontwerpen op en zal verdere afspra-
ken maken met de kustgemeenten over de architectonische vormgeving en inpassing van 
de beschermingsmaatregelen. De realisatie ervan moet een meerwaarde betekenen voor 
de kustzone, ook op recreatief en toeristisch vlak.  

 

Dit najaar starten de eerste werkzaamheden op het terrein. Hiertoe voorzie ik ook dit jaar 
een bijkomend budget, zodat er 23,5 miljoen euro geïnvesteerd kan worden in kustveilig-
heid. 

 

Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan past volledig binnen mijn beleid voor een geïnte-
greerde, duurzame benadering van het kustgebied. De focus ligt op de bescherming tegen 
stormvloeden op zee, maar dit met volle respect voor alle andere functies en waarden 
van onze kustzone.  

 

We moeten ook verder durven kijken tegen een tijdshorizon 2050 of zelfs 2100? Hoe zit 
het met onze kustveiligheid in dat langetermijnperspectief?  

Mijn administratie werkt nu reeds aan een Masterplan 2050 waarmee we de te verwach-
ten klimaatverandering en zeespiegelrijzing op de lange termijn benaderen op een integra-
le wijze.  

 

Dit Masterplan 2050 houdt rekening met een voldoende breed perspectief en geeft invul-
ling aan de pijlers veiligheid, natuurlijkheid, aantrekkelijkheid, duurzame energie en econo-
mische ontwikkeling van onze kust. Dat zal ons de komende jaren voor aanzienlijke financi-
ële uitdagingen plaatsen. Het is in het belang van de kustzone dat we tijdig een antwoord 
vinden op alle beleidsvragen. We moeten snel werken en in versneld tempo werk maken 
van de bescherming en de verdere ontwikkeling van onze kustzone.  

 

De nodige budgetten alleen volstaan niet. We moeten er ook voor zorgen dat deze bud-
getten op de meest efficiënte en effectieve manier kunnen worden ingezet. Die inzet kan 
steunen op een vernieuwde aanpak voor het versnellen van procedures en investeringen.  
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Er is dus werk aan de winkel! Ik doe een warme oproep om samen met mij na te denken of 
we de opgebouwde ervaring van de afgelopen jaren niet moeten verankeren in een de-
creet Duurzaam Kustbeheer. Dit decreet kan een standvastig kader vormen voor alle doel-
stellingen en ontwikkelingen van onze kust. Het zal ons toelaten om de juiste afspraken 
vast te leggen om de toekomst van onze kust ook op langere termijn te vrijwaren. 

 

Dames en Heren, 

 

Tot slot is het mij een groot genoegen om de publicatie “10 jaar Coördinatiepunt Duur-
zaam Kustbeheer” aan u voor te stellen. De publicatie geeft een overzicht van de belang-
rijkste activiteiten van het Coördinatiepunt, ook met talrijke concrete voorbeelden over 
hoe het Coördinatiepunt haar opdracht heeft ingevuld.  

 

Dat is een bijzonder interessant boek geworden met een zeer mooie vormgeving en veel 
prachtige foto’s. Het boek is een hebbeding voor wie begaan is met duurzaam kustbeheer. 
Ik feliciteer het Coördinatiepunt met dit mooie boek. Met plezier kan ik u melden dat ie-
dereen bij het buitengaan een exemplaar van deze publicatie zal ontvangen. 

  

Ik dank u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar INHOUD 
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CURRICULA 

VITAE 

 Jan Van Coillie — Gemeente Knokke-Heist 

 ir. Siska Stockelynck— Gemeente Koksijde 

 Rik Samyn— Provincie West-Vlaanderen 

 ir. Jean-Louis Herrier—Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid) 

 ir. Peter DeWolf—Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust (Vlaamse Over-

heid) 

 prof. dr. An Cliquet—Maritiem Instituut, Universiteit Gent 

 Jan Durnez—Vlaams volksvertegenwoordiger 

 Johan Vande Lanotte—Minister van Staat 

 Kathy Belpaeme—Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 

 Birgit Snoeren—DG Leefmilieu, Europese Commissie 

 Annemie Volckaert—Arcadis 

 Gwen Deprez—vertelster  

Terug naar INHOUD 
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Curriculum Vitae Jan Van Coillie 

Na zijn studies als architect aan het Sint-Lukasinstituut te Gent en licenciaat in de ruim-
telijke ordening aan de RUG, is hij zijn werkzaamheden als stedenbouwkundige gestart 
bij de stad Brugge. 

Na een korte omzwerving bij de steden Leuven en Oostende, is hij daarna, vanuit een 
nood aan een meer planologische benadering, een 8 tal jaar actief geweest als ruimte-
lijk planner in de wvi. In de wvi heeft hij  meegewerkt aan talrijke GRS'en, BPA's, RUP's, 
mobiliteitsplannen, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Dit in hoofdzaak 
voor gemeenten aan de Belgische kust. 

Vanuit een betrokkenheid in de voorbereiding van enkele projecten, zoals de Casino 
wedstrijd en het project Duinenwater te Knokke-Heist, en vanuit een geloof dat de as-
pecten van concretisatie van projecten een verrijking van de discipline betekenen, is hij  
sinds een aantal jaren werkzaam als directeur stadsontwikkeling in de gemeente Knok-
ke-Heist. Naast het pure deskundige werk, betekent het kunnen coördineren van de af-
delingen stedenbouw, openbaar domein en milieu en natuur, evenzeer een uitdaging in 
een geïntegreerde benadering van stadsontwikkeling. 
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Curriculum Vitae ir. Siska Stockelynck 

Ir. Siska Stockelynck (° Oostende) studeerde in 1994 af aan de Universiteit Gent als 
burgerlijk bouwkundig ingenieur. Tijdens deze opleiding heeft het keuzevak 
‘stedenbouw’ haar interesse gewekt waardoor ze besloten heeft het bijkomend stu-
diejaar GAS in de ruimtelijke planning te volgen. 

Siska is na het behalen van haar beide diploma’s aan de slag gegaan bij het gemeen-
tebestuur Koksijde. Ze kreeg immers de kans om bij een dynamisch bestuur haar 
beide diploma’s te combineren. Bijkomend aangenaam voordeel was dat ze ook aan 
de kust kon blijven wonen.  

Aanvankelijk werkte ze als diensthoofd technisch bureau en stedenbouwkundig 
ambtenaar. Ze was nauw betrokken bij de opmaak van het eerste gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan en mobiliteitsplan, bij het planningen- en vergunningenbe-
leid en bij de uitwerking en opvolging van eigen projecten van het gemeentebe-
stuur. 

Sinds januari 2003 staat ze als afdelingshoofd van de technische diensten in voor de 
algemene coördinatie van de diensten stedenbouw, milieu en duurzame ontwikke-
ling, technisch bureau, groendienst, dienst technieken en de dienst technisch onder-
houd. Ze beschouwt haar functie daarnaast ook als de ideale uitgangspositie om di-
verse projecten op een geïntegreerde wijze te kunnen aanpakken. 
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Curriculum Vitae Rik Samyn 

Na het behalen van een licentie Sociologie aan KU Leuven in 1976 en een Master in 
Development Studies aan het Institute of Social Studies Den Haag in 1988, werkte hij 
een kleine 20 jaar in ontwikkelingsamenwerking voor (meestal) NGO’s en de over-
heid, waarvan 6 jaar in Afrika en met een korte onderbreking in het opbouwwerk en 
regionaal landschap in de Westhoek (tussen ‘92 en ‘94).  

 

Vanaf 2000 is hij werkzaam bij de Provincie West-Vlaanderen als respectievelijk afde-
lingschef van de Dienst Externe Relaties, Europese programma’s en Gebiedsgerichte 
Werking (EEG), diensthoofd gebiedsgerichte werking en sinds 1 april 2004 als direc-
teur van de dienst EEG.   
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Jean-Louis Herrier is in 1960 geboren te Gent, maar woont sinds 1967 in Knokke-

Heist. Hij behaalde het diploma van Landbouwkundig ingenieur, specialisatie Wa-

ters & Bossen, aan de Universiteit Gent in 1989. Zijn afstudeerwerk betrof een bij-

drage omtrent de vegetatie-ecologie van de Duinstreek van het Zwin. Na een paar 

tijdelijke betrekkingen bij het Stadsbestuur van Sint-Niklaas en het studiebureau 

‘Groep Toegepaste Ecologie’, trad hij in 1992 in dienst als ambtenaar bij de toenma-

lige leefmilieuadministratie AMINAL van de Vlaamse Overheid.  Vanaf december 

1992 tot december 1996 stond hij in voor de voorbereiding en opvolging van de 

totstandkoming en de uitvoering van het Duinendecreet. Vanaf het najaar 1994 tot 

de zomer 1997 vervulde  hij op het hoofdbestuur van AMINAL te Brussel ook de 

functie van coördinator geïntegreerd kustzonebeheer. In die hoedanigheid supervi-

seerde hij de uitvoering van diverse uitbestede studieopdrachten zoals de Ecosys-

teemvisie voor de Vlaamse Kust en vertegenwoordigde hij de milieuadministratie in 

de overlegstructuren met o.a. de administraties bevoegd voor kustverdediging en 

ruimtelijke ordening. Vanaf juli 1997 tot december 2007 was hij als ambtenaar na-

tuurbehoud kustzone op de buitendienst West-Vlaanderen van de AMINAL-afdeling 

Natuur te Brugge bevoegd voor het beheer van de Vlaamse natuurreservaten, de 

aankoop van natuurgebieden, de adviesverlening naar ruimtelijke ordening toe en 

de handhaving van de natuurbehoud-regelgeving in de kustzone die afgebakend 

was als de grondgebieden van de 10 kustgemeenten. Na de herstructurering van de 

Vlaamse overheid, vervulde hij van januari 2008 tot en met januari 2011 binnen het 

intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), provinciale diensten 

West-Vlaanderen, de functie van regiobeheerder Kust. Sinds februari 2011 is hij cel-

hoofd Patrimoniumbeheer op de Centrale Diensten van hetzelfde agentschap, waar 

hij zich voor het geheel Vlaams grondgebied ontfermt over de verwerving van na-

tuur- en bosgebieden, het onthaal van het publiek in de domeinen van ANB en de 

afzet van producten uit de ANB-domeinen.    

Curriculum Vitae ir. Jean-Louis Herrier 
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Curriculum Vitae ir. Peter DeWolf 

Geboren in 1948 te Oostende 

Afgestudeerd als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de Universiteit Gent in 1971 

Van 1971 tot eind 1977 was Peter DeWolf werkzaam op het Rijksinstituut voor  

Grondmechanica bij prof. Dr. ir. De Beer (uitvoering van grondonderzoeken, 

berekening van funderingen enz…) 

Vanaf 1978 was hij werkzaam bij de afdeling Kust, die nu deel uitmaakt van het  

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en vanaf 1994 tot 2009 was hij er  

Hoofd van de cel Kust. In die functie was hij ondermeer verantwoordelijk voor de  

zeewering en het beheer van de stranden, duinen, dijken strandhoofden enz.. over de  

ganse Vlaamse kust. 

 

Sedert april 2009 is hij adviseur-ingenieur bij de afdeling Kust voor het beleid inzake  

de kust en de jacht- en vissershavens. 
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Curriculum Vitae prof. dr. An Cliquet 

An Cliquet is licentiaat in de rechten (1989) en licentiaat in de Haven en Maritieme 

Wetenschappen (1990). In 2001 promoveerde zij tot doctor in de rechten over 

'Natuurbehoud in het mariene en kustzonemilieu: Overzicht en analyse van de juri-

dische mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor het mariene en kustzonemili-

eu van België'. Het onderzoek van An Cliquet situeert zich in het gebied van het in-

ternationaal, Europees en nationaal biodiversiteitsrecht en -beleid. Het onderzoek 

omvat zowel onderzoek naar marien als terrestrisch biodiversiteitsrecht. Onder-

zoeksthema's omvatten in het bijzonder: internationale, Europese, federale en 

Vlaamse biodiversiteitswetgeving; draagvlakonderzoek inzake natuurbehoud en -

ontwikkeling; internationaal en nationaal recht inzake natuurbehoud in mariene en 

kustzonegebieden; geïntegreerd kustzonebeleid. Meer recent wordt onderzoek ver-

richt of begeleid over meer globale thema’s, zoals natuurbehoud en klimaatswijzi-

ging, ecologische vluchtelingen, gender en biodiversiteit, juridische bescherming van 

ecosysteemdiensten.  

 

An Cliquet maakt deel uit van verschillende raden en commissies inzake natuur of 

kustzonebeleid, o.a. Science & Policy Working Group van SER International; Redac-

tiecomité van de Grote Rede (forum voor geïntegreerd kustzonebeheer); facultaire 

milieucommissie.  

Haar onderwijsactiviteiten situeren zich op het vlak van het internationaal publiek-

recht en internationaal en Europees biodiversiteitsrecht. 
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Curriculum Vitae Jan Durnez 

Jan Durnez (56) uit het West-Vlaamse Ieper legde op 13 juli 2009 zijn eed af als 
Vlaams parlementslid en werd nog dezelfde dag door de Vlaamse CD&V-fractie aan-
geduid als gemeenschapssenator.  

Jan Durnez studeerde Latijn-Wiskunde aan het college van Ieper. Daarna behaalde hij 
een licentiaatsdiploma Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven. Hij is ge-
vormd binnen het jeugdwerk (KSA, jeugdhuis, speelpleinwerking, jeugdraad).  

In de voorbije jaren kreeg Jan veel kansen om de samenleving en de politiek van 
dichtbij te leren kennen. Samengevat: zes jaar jeugdwerk en onderwijs, bijna negen 
jaar schepen in Ieper, 10 jaar kabinetten in Brussel, zeven jaar provincieraadslid en de 
laatste 18 jaar voltijds provinciaal gedeputeerde in Brugge (sinds 2001 als eerste ge-
deputeerde).  

De interne staatshervorming staat uitdrukkelijk in het Vlaamse regeerakkoord. Elk 
voorstel tot  federale institutionele hervorming zal ook getoetst moeten worden aan 
deze interne hervorming en de opties die het Vlaams parlement wenst te nemen. Dit 
opvolgen en het stimuleren van de federale inspanningen voor grensoverschrijdende 
samenwerkingen (o.a. de EGTS-rechtspersonen, Europese Grensoverschrijdende Ter-
ritoriale Samenwerking, zoals Rijsel-Doornik-Kortrijk en Flandre-Dunkerque-côte d-
Opale) is een kolfje naar de hand van Jan Durnez.  

Als eerste gedeputeerde en als gewezen voorzitter van de VVP (Vereniging Vlaamse 
Provincies) volgde Jan Durnez de bestuurlijke veranderingen vanuit de eerste linie. Hij 
is covoorzitter van de Frans-Belgische EGTS Flandre/West-Vlaanderen en bestuurder 
van VLEVA (het Vlaams Europees Verbindingsagentschap). Als gemeenschapssenator 
wil de West-Vlaming dit voortzetten en bijdragen tot goede oplossingen en besturen 
die sterker worden. En die weten samen te werken, ook over allerlei grenzen heen. 
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Curriculum Vitae Johan Vande Lanotte 

Geboren te Poperinge op 6 juli 1955 

Doctor in de rechten (UGent) 

Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (UIA) 

Docent (VUB) 

Buitengewoon hoogleraar (UGent) 

Gewezen advocaat 

Gewezen auditeur bij de Raad van State 

Gewezen vice-eerste minister en minister 

1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

1994-1995 : minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken 

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Oostende) 

Maart - juni 1995 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en 

Ambtenarenzaken 

Juni 1995 - 1998 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken 

1998-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

1999-2003 : vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Inte-

gratie en Sociale Economie 

Mei - juli 2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

2003-2005 : vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven 

2005-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers 

2005-2007 : voorzitter van de sp.a 

Sinds 30 januari 2006 : minister van Staat 

Sinds 10 juni 2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege  

Sinds 30 september 2009 : voorzitter van de sp.a-fractie (Senaat) 

Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2010) 
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Curriculum Vitae Kathy Belpaeme 

Kathy Belpaeme studeerde af in 1996 als Master in de Biologie aan de vrije univer-

siteit Brussel.  

Zij kwam in dienst bij de provincie West-Vlaanderen in 1998. Sinds 1999 richt zij 

alle aandacht op de kust, dankzij het project TERRA-Coastal Zone Manage-

ment,  dat deel uitmaakte van het demonstratieprogramma van de Europese Com-

missie over het geïntegreerd beheer van kustgebieden. Kathy stond in 2001 aan de 

wieg van het toenmalig Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van kustgebieden 

(nu Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer) dat, samen met de partners, het duur-

zaam en geïntegreerd beheer van het kustgebied in België wil stimuleren en pro-

moten.  

Zij neemt deel aan verscheidene projecten en overlegfora op nationaal en interna-

tionaal vlak met betrekking tot geïntegreerd kustzonebeheer.  
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Curriculum Vitae Annemie Volckaert 

Annemie Volckaert is afgestudeerd als biologe aan de Universiteit Gent (1998).  

 

Via haar scriptie, aanvullende buitenlandse studie (Noorwegen) en 3 jaar weten-

schappelijke ervaring heeft ze zich verder gespecialiseerd in mariene ecosystemen 

((Universiteit Gent – Sectie Mariene Biologie). Als projectmanager binnen ARCADIS 

(10 jaar expertise) voert ze projecten uit in het kader van Marien- en Kustbeheer 

(rampenplanning, ruimtelijke planning op zee, indicatoren voor duurzaam beheer, 

toepassing Kader Richtlijn Water en de Mariene Strategie, impactanalyses, kli-

maatseffecten Noordzee, coördinatie offshore MER, etc.) zowel in een nationaal als 

internationaal kader.  
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Curriculum Vitae Birgit Snoeren 

Europese Commissie, DG Leefmilieu 

Geïntegreerd beheer van kustgebieden, beleidsmedewerker 

 

Binnen de mariene eenheid van DG Leefmilieu is Birgit Snoeren belast met geïnte-

greerd beheer van kustgebieden - ICZM. Zij is verantwoordelijk voor alle aspecten 

met betrekking tot de uitvoering van de EU Aanbeveling inzake ICZM. Ze treedt te-

vens op als het EU contactpunt voor het ICZM-protocol bij het Verdrag van Barcelo-

na. Mevrouw Snoeren is verantwoordelijk voor de opvolging van de impact as-

sessment die wordt uitgevoerd in voorbereiding van een nieuw Europees voorstel 

over ICZM, die de Commissie in 2012 zal voorstellen. 

 

Mevrouw Snoeren  is lid van de Europese Commissie sedert 1992. Voorafgaand aan 

haar benoeming bij de Kustzonebeheer in januari 2002, was ze werkzaam in ver-

schillende directoraten-generaal van de Europese Commissie.  
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Gwen Deprez (1955) schrijft al enkele decennia toegankelijke poëzie. 

Het begon allemaal heel voorzichtig met het plaatsen van poëtische intermezzo’s in 
het programmaboekje van de Oostendse toneelkring De Bacchanten waar ze jaren 
acteerde. Haar eerste bundel ‘Stille Brieven’ (geïllustreerd door Willy Bosschem) 
werd gepubliceerd in 1983 onder auspiciën van de Vlaamse Klub Kust (uitverkocht).  

Later werd haar poëzie opgenomen in tal van bloemlezingen en af en toe werden ge-
dichten bekroond ( o.a. bij Club Literair Utrecht, de Literaire Prijzen van St.-Truiden, 
Concept poëzieprijs, enz). Zo ontving ze de Strellus poëzieprijs 2004 van de Uitgeverij 
De Vleermuis te Roemond (NL) en werd ze als laureaat opgenomen in de vermaarde 
Meulenhoff’s Dagkalender van Nederlandse poëzie 2003 en 2004. 

 

Gwen Deprez levert indringende gedichten op en toont zich vaak geïnspireerd door 
de zee. Ook het verstrijken van tijd en de menselijke communicatie komen veelvuldig 
in haar werk terug. 

Publicaties: 

Ten voordele van de nationale actie “Kom Op Tegen Kanker” werden tweemaal 40 
gedichten gebundeld (in eigen beheer): ‘Stilte’ (2001 – uitverkocht ) en 
‘Knipoog’ (2003); 8 postkaarten met foto’s van Arlette Brackx en poëzie van Gwen 
werden eveneens verkocht ten voordele van “Kom Op Tegen Kanker”. 

‘Blauwe lente’ in 2007 uitgegeven door uitgeverij Schakel - Utrecht 

‘Geboren uit de adem van de zee’ in 2008 uitgebracht in samenwerking met 

Writehistory 

‘Op vleugels van fantasie’ in 2009 – een kijk-en leesboekje met gedichten van Gwen 
Deprez, illustraties van Joris De Bruyne en kalligrafie van Mireille Willaert 

 

Terug naar INHOUD 

Curriculum Vitae Gwen Deprez 
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Sfeerfoto’s uit de studiedag 
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