
Call for Abstracts VERLENGD 
12 tot 14 juni 2018 – Duinkerke (FR) 

Internationale Workshop 

Beheer van Kustduinen en Zandstranden 

 

Stuur ons je abstract voor een poster of presentatie 

Excursie: bezoek geslaagde voorbeelden van duinherstel  

Binnen het kader van het LIFE+FLANDRE project over 

de bescherming en het beheer van het grensoverschrijdend 

kustduinencomplex tussen Duinkerke en Westende, nodigen 

het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos en de Université 

du Littoral Côte d’Opale u uit voor een internationale work-

shop.  

Planning 
 25 maart 2018: uitgestelde deadline Call for abstracts 

 3 april 2018: aankondiging geselecteerde abstracts 

 1 mei 2018: deadline voor inschrijving 

 

Meer informatie over de workshop 
www.natuurenbos.be/FLANDRE-internationale-workshop 

E-mail Dunes-2018-LIFE@bosplus.be 

 

Pre-registreer  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pre-
registration_LIFE-FLANDRE 

Call for abstracts 
Stuur nu uw abstract in voor één van onze zes parallelle ses-
sies of postersessie op 12 en 14 juni.  

Online inzending abstracts 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-
FLANDRE_abstracts 

Thema’s parallelle sessies 

 Impact van klimaatwijziging en atmosferische stikstofdeposi-

tie en –vastlegging op de biodiversiteit van de kustduinen 

 Impact van klimaatwijziging op de dynamiek van kustduinen 

en stranden 

 Zeespiegelstijging en coastal squeeze: nood aan synergie 

tussen zeewering en natuurontwikkeling 

 Herstel van de ecologische connectiviteit tussen duingebie-

den langs verstedelijkte kusten 

 Beheerplanning en -monitoring van het beheer in kustduinen 

en op zandstranden 

 Ecosysteemdiensten van kustduinen en zandstranden 
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LIFE+FLANDRE - Flemish And North French Dunes Restoration • www.lifeflandre.be • LIFE+12 NAT/
BE/000631/FLANDRE is een gezamenlijk project van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid), 
het Conservatoire de l’Espace littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord. Dit project ijvert 
voor de bescherming en het beheer als een grensoverschrijdend natuurpark van de kustduinen tussen Duinkerke 
(Frankrijk) en Westende (België) en wordt medegefinancierd door de Europese Unie via het LIFE+ programma. 
BOS+, European Centre for Nature Conservation (ECNC) en EUCC France ondersteunen het Agentschap voor 
Natuur en Bos bij de organisatie van deze workshop. Het Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences van de 
Université du Littoral—Côte d’Opale is mede-organisator van de workshop. 

Locatie 

Duinkerke (Frankrijk) ligt in het grensoverschrijdend 
projectgebied. Deze ligging, en het maritieme karakter 
van Duinkerke, maken van deze stad de ideale uitvals-
basis voor de workshop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De workshop vindt plaats aan de Université du Littoral Côte 
d'Opale (ULCO) in Duinkerke: 189 B, avenue Maurice Schu-
mann, Bâtiment des Darses à 59140 Duinkerke, Frankrijk 

Voorlopig programma 
Dinsdag 12 juni 2018 

09:00  Registratie 

10:00  Openingssessie 

14:00  Inspirerende grensoverschrijdende pro-
jecten 

15:30  Parallelle sessies 

18:00  Kennisuitwisselingmarkt 

Woensdag 13 juni 2018 

09:00  Excursie in het grensoverschrijdend  
duinencomplex in de Westhoek — Dune du 
Perroquet — fossiele Duinen van Ghyvelde en 
Adinkerke   

20:00  Diner 

Donderdag 14 juni 2018 

09:30  Parallelle sessies  

11:30  Afsluitende sessie 

12:30  Lunch 

13:30  Einde van de workshop 

Internationale Workshop 

Beheer van Kustduinen en Zandstranden 

Projectgebied 

Duinkerke 

Brussel 

Rijsel 
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