
» Organisatie

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Meer info?

Kathy Belpaeme, T 059 34 21 47
E  kathy.belpaeme@kustbeheer.be, W  www.kustbeheer.be

Datum

donderdag 31 januari 2008 van 13.30u tot 17.00u 

Plaats

Provinciaal Ankerpunt Kust, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende

Doelgroep 

• Vertegenwoordigers van kust- en hinterlandgemeenten
• Wetenschappelijke instellingen
• Betrokken overheidsdiensten en vergunningsverleners
• Betrokkenen vanuit adviesorganen of verenigingen

Inschrijven

Inschrijven tegen 23 januari 2008 per fax 059 34 21 31 of via 
e-mail info@kustbeheer.be of per post met inschrijvings-
kaart naar Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, Wande-
laarkaai 7, 8400 Oostende. Het aantal plaatsen is beperkt.

Wegbeschrijving • vanaf Kennedy rondpunt tot PAK, Wandelaarkaai 7

Vanaf het Kennedyrondpunt rechts aanhouden, volg Blan-
kenberge. Bij tweede rondpunt, 2de afslag, (half rond), volg 
Blankenberge. Bij 3de stoplichten, links aanhouden, na lich-
ten neemt u de linker rijstrook. Steek de trambaan over, pas 

op voor de tram!! Geef voorrang van rechts en u draait mee 
naar links, de Ankerstraat op (rechts afslaan is verboden).
Aan het einde van de straat gaat u naar rechts, De Vismijn-
laan op. Deze baan vervolgt u tot aan de kleine rotonde.
U rijdt door de doorgang van de vismijn en neemt de 2de 
afslag links, u draait nu terug links en bij de eerste houten 
luifel bevindt zich het PAK.

SEMINARIE
31 januari 2008

Meeuwen@kust

VLIZ EFRO



Meeuwen@kust
Seminarie

31 januari 2008
» Situering en doel

Geen kustgemeente zonder meeuwen. Voor de kustbewoner 
zijn ze een vertrouwd beeld met een even vertrouwd klin-
kend gekrijs, voor de toerist is het een ware attractie om de 
grote vogels te voederen.  
Maar meeuwen zorgen soms ook voor ergernis. Opengepikte 
vuilniszakken, leeggehaalde vuilbakken, gekrijs in de vroege 
uurtjes. Bij het voederen kunnen de dieren ook al eens bru-
taal uit de hoek komen. Een voederverbod valt al gauw in 
dovemansoren. 

De ergernis over meeuwen aan de kust lijkt toe te nemen. 
Sommige burgemeesters noemen het hun ‘grootste pro-
bleem’, waar dringend iets moet aan gedaan worden. Met 
dit seminarie wil het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
informatie verstrekken over ‘de meeuwen’ aan onze kust, 
evoluties en de overlast in kaart brengen en oplossingen 
bekijken om met de knelpunten om te gaan.  Hierbij wordt 
vertrokken vanuit de realiteit aan onze kust, maar wordt het 
thema ook in een bredere context geplaatst.

» Programma   › dagvoorzitter: Kathy Belpaeme

13.30u Ontvangst

13.40u Verwelkoming 

13.50u Situering door de dagvoorzitter 

14.00u Portret van ‘de meeuw’

Overzicht van de meeuwen aan onze kust, hun 
(trek)gedrag, voedingspatroon en typische ken-
merken.
Jan Seys - Vlaams Instituut voor de Zee

14.20u Evoluties van meeuwen aan onze kust 
Schets van de evoluties in aantallen, verschuivin-
gen, broedgevallen. 
Eric Stienen - Instituut voor Natuur en Bosonderzoek

14.40u Vraagstelling

14.50u Pauze

15.20u Broedende meeuwen in Leiden (Nederland)

Toelichting over de aanpak van de gemeente om 
de overlast te beperken en het wetenschappelijk 
onderzoek door de universiteit Leiden.
 Frits van der Sluis - 

Hoofd klantcontacten/stadsbioloog, gemeente Leiden

15.50u Broedende meeuwen in Oostende 

Situatieschets en aanpak vanuit het stadsbestuur.
Jacky Dereu - stad Oostende

16.10u Wettelijke statuut van meeuwen

Wouter Faveyts - Agentschap voor natuur en Bos 

16.25u Vraagstelling en discussie

16.55u Conclusies door dagvoorzitter

17.00u Eind programma
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