
Registratie verlengd —Schrijf nu snel in 

Internationale Workshop 

Beheer van Kustduinen en Zandstranden 

12 tot 14 juni 2018 – Duinkerke (FR) 

 
Binnen het kader van het LIFE+FLANDRE project 

voor de bescherming en het beheer van het grens-

overschrijdend kustduinencomplex tussen Duinker-

ke en Westende (www.lifeflandre.be), nodigen het 

Agentschap voor Natuur en Bos en de Université du 

Littoral Côte d’Opale u uit voor een internationale 

workshop omtrent het beheer en herstel van kust-

duinen en zandstranden. 

Planning 

 25 mei 2018: deadline voor inschrijving 

 31 mei 2018: deadline voor betaling  

Inschrijving 

https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/LIFE-FLANDRE_registration 

Deelname aan de workshop kost 90 €. Dit om-
vat toegang tot alle sessies, koffiepauzes, twee 
excursies, 3 lunches, 2 diners en BTW.  
 

Meer informatie  

www.natuurenbos.be/FLANDRE-internationale
-workshop 

E-mail Dunes-2018-LIFE@bosplus.be 
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Programma (gedetailleerd programma) 
Dinsdag 12 juni 2018 

09:00  Registratie 

10:00  Openingssessie 

14:00  Inspirerende LIFE projecten 

15:30  Parallelle sessies 
 Klimaatswijziging & kustdynamiek 

 Ecosysteemdiensten van duin en kust 

 Ruimtelijke fragmentatie en ecologische connectiviteit 

18:00  Kennisuitwisselingmarkt (met walking dinner) 

Woensdag 13 juni 2018 

09:00  Excursie in het grensoverschrijdend duinencomplex 
in Westhoek — Dune du Perroquet — fossiele dui-
nen van Ghyvelde en Adinkerke   

20:00  Workshop diner 

Donderdag 14 juni 2018 

09:00  Parallelle sessies  
 Klimaatswijziging & stikstofdepositie versus  

biodiversiteit 

 Integreren van natuurontwikkeling in kustverdediging 

 Beheerplanning & monitoring 

11:20  Afsluitende sessie “Atlantic Dunes Roadmap” 

12:30 Conclusies 

13:30 Lunch 

14:30 Post-workshop excursie “Dune Dewulf” 

17:30 Einde van de workshop 
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Schrijf in voor 25 mei 2018 

Bijkomende post-workshop excursie & finaal programma 

Reistips & hotelsuggesties 

http://www.lifeflandre.be
http://www.univ-littoral.fr/
http://www.univ-littoral.fr/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-FLANDRE_registration
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LIFE-FLANDRE_registration
http://www.natuurenbos.be/FLANDRE-internationale-workshop
http://www.natuurenbos.be/FLANDRE-internationale-workshop
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:40d84f0f-08ad-468f-9488-d7cce9a4cd56/life%2Bflandre_programme_nl.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf


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 pro-
ject 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+ 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 & accommodatie 

De workshop vindt plaats aan de Université du Littoral Côte d'Opale 
(ULCO) in Duinkerke: 189 B, avenue Maurice Schumann, Bâtiment 
des Darses in 59140 Duinkerke, Frankrijk. Deze kaart geeft een 
overzicht van de locaties en hotels van de workshop. (pdf) 

Wij bevelen de volgende hotels aan—check hier voor meer infor-
matie over boeken.  Boek snel! Prijzen inclusief ontbijt en taksen.  

 Hotel Borel**** (90 €/nacht) op 1200 m van ULCO 

 Hotel B&B Dunkerque** (65 €/nacht) op 500 m van ULCO 

 Hotel Les Gens de Mer** (85 €/nacht) op 1000 m van ULCO 
 All Suites Apart Hotel*** (70 €/nacht) op 500 m van ULCO 

 IBIS Dunkerque Centre *** (100 €/nacht) op 1300 m van ULCO 
 Jeugdherberg L’Escalle (43 €/nacht) op 1700 m van ULCO 
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Projectgebied 

Duinkerke 

Brussel 

Rijsel 

Londen 

Hoe Duinkerke bereiken vanuit  

België en Nederland? (detailinfo) 

Per trein (station op wandelafstand van hotels en ULCO)  

 uit België: IC tot De Panne (2u00 van Brussel), daar lo-
kale bus (DK’bus lijn 2 of 2B, 45 minuten) tot Duinkerke 
(halte Dunkerque Gare). 

 uit Brussel—alternatief: TGV tot Lille (Rijsel), en verder 
per lokale (TER) trein of TGV/TERGV naar Duinkerke 
(reistijd: 1u30 tot 2u15)  

 uit Nederland: Thalys of IC Brussel naar Antwerpen, IC 
naar De Panne, DK’bus 2/2B naar Dunkerque Gare 
(reistijd uit Amsterdam met Thalys: 4u45) 

 uit Nederland—alternatief: Thalys of IC Brussel naar 
Brussel, TGV naar Lille, TER/TGV naar Dunkerque 
(reistijd uit Amsterdam met Thalys: 4u02 tot 4u57) 

Met de wagen:  

 vanuit Brussel: via de E40 (160 km, 1h45 reistijd)  
 vanuit Nederland en Antwerpen: via de E17 tot Gent, 

daar de E40 richting Calais (165 km, 1h50 minuten reis-
tijd) 

 Gratis parkings: Môle 1 (350 m van ULCO) of Dunker-
que Gare (500 m van ULCO). 

Belangrijke info! De vakbonden bij de Franse Spoor-

wegen staken op 12 en 13 juni. Het treinverkeer in 

Frankrijk zal sterk verstoord zijn. Het is aangeraden 

om op 11 juni te reizen. 
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http://www.natuurenbos.be/
http://www.conservatoir-du-littoral.fr/
http://www.cg59.fr/
http://www.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.bosplus.be/
http://www.euccfrance.fr/
http://log.cnrs.fr
http://www.univ-littoral.fr/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12w0i9tDZroe-gBPP5J9ilbe3Ur2za2Rt&ll=51.035360621742925%2C2.3669601000000284&z=16
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:75fdaa94-374f-44c2-9013-6532ff8ddb61/kaart_dunkerque.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:2e0792b0-5f63-491e-98eb-ca7565a4c300/hotels_nl.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
http://www.bosplus.be/l/library/download/urn:uuid:9ac5ab4a-bb2f-44ce-8c92-d1745b43dc93/directions_nl.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf

