
     

 
 
  

Woensdag 8 juni, 16u-17u, Oostende 
Officiële Lancering  

Kustatlas Vlaanderen/België online 
 

www.kustatlas.be  
 
 
Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer lanceert op 8 juni 2011 de vernieuwde digitale kustatlas 
voor België. De kustatlas online biedt een boeiend en verrassend thematisch overzicht van de 
typische kenmerken van de Belgische kust.  
 
De site voorziet in unieke kaarten die nergens anders beschikbaar zijn!  Je kan er gebruiksklare 
kaarten over alle thema’s downloaden voor verwerking in presentaties of publicaties. Een interactief 
kaartgedeelte zorgt ervoor dat je zelf gepersonaliseerde kaarten kan samenstellen. De relatie wordt 
gelegd naar de duurzaamheidsindicatoren waardoor gegevens en cijfers over de kust extra in de 
kijker worden gezet en directe koppeling aan kustbeleid mogelijk wordt. De kustatlas online zal zeker 
de kustliefhebber, scholieren, wetenschappers, leerkrachten , besturen en geïnteresseerden weten 
te bekoren.  
 

Locatie 
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer – Wandelaarkaai 7 (ingang 61) - 8400 Oostende 
 

Programma 
Vooraf mogelijkheid tot deelname aan RSD Studiedag ‘Cijfers – Beleid – Communicatie’ 
 
16:00 Verwelkoming en situering van het initiatief  

door Guido Decorte, gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen 
16:05 De kustatlas Vlaanderen/België online in vogelvlucht 
 door Sofie Vanhooren, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
16:20 De kustatlas in een historisch perspectief 
 door Philip Konings, Aquaterra 
16:35 Reflectie door gebruikers van de kustatlas 
 door Karen Lesaffre , leerkracht Vesaliusinstituut Oostende 
 door Tomas Sterckx, Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) 
16:55 Slotwoord  
 Door Kathy Belpaeme, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
17:00 Receptie  
 Aangeboden door het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
 

Inschrijven en info 
Inschrijven vóór 30 mei 2011 via  info@kustbeheer.be of T 059/34.21.47 of F 059/34.21.31  
 

Vóór de officiële lancering  vindt de studiedag ‘Cijfers-Beleid-Communicatie’ plaats, van 10u30-
16u00. Met deze studiedag wordt de aandacht gevestigd op cijfers en trendanalyses ter 
ondersteuning van het beleid  en de  relatie tussen cijfers, beleid en communicatie. Meer info vindt u 
als bijlage. 
 

Organisatie: Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in kader van Interreg IV A project C-SCOPE. 
Stuur deze uitnodiging gerust door aan geïnteresseerde collega’s van uw dienst. 
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