"RED DE KUSTPOLDERS !"
FOTOVERSLAG KUSTPOLDERSTUDIEDAG 15 NOVEMBER 2014

Op zaterdag 15 november organiseerden Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, West-Vlaamse
Milieufederatie en SOS Kustpolders samen de eerste Kustpolderstudiedag in De Grote Post te Oostende. Ruim
200 mensen, van beleidsmakers over landbouworganisaties tot het groene middenveld kwamen luisteren. In
het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 staat immers de bescherming van de historische kustpoldergraslanden
ondubbelzinnig op papier. En tot 12 december 2014 liep ook het openbaar onderzoek over de opgemaakte
kaart met te beschermen Historisch Permanente Graslanden (HPG). De Kustpolderstudiedag wou dan
ook een oproep zijn voor beleidsmakers en sympatisanten om volledig te gaan voor de bescherming van dit
erfgoed met onschatbare natuurwaarde. Diverse polderdeskundigen pleitten op de Kustpolderstudiedag dan
ook voor een bescherming van alle nog resterende historische kustpoldergraslanden. Ze deden dit o.a. door
koppelingen te maken naar klimaatverandering, erfgoed, recreatie, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. En
met succes...meer dan 1000 positieve bezwaarschriften voor een volledige bescherming werden ondertussen
ingediend door sympatisanten van de kustpolders. Nu is het afwachten op minister Schauvliege zal luisteren
en haar belofte om voluit te gaan voor een volledige en ondubbelzinnige bescherming van de eeuwenoude
kustpolders zal waarmaken.
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Inleidend schetste professor Kuijken de evolutie van de
strijd voor het behoud van de kustpolders in de tijd.

John Van Gompel legde het publiek uit wat poldergraslanden zijn en hoe ze zijn ontstaan.
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Professor Hoffman gaf toelichting over de huidige situatie van de poldergraslanden

6 - WMFkoepel

Gedeputeerde Franky De Block benadrukte het belang
van de kustpolders voor o.a. toerisme.

Professor Meire had het over het belang van de historische kustpolders als ecsysteemdienst en klimaatbuffer.

Wilfried Vandaele (N-VA) schetste de politieke context
van het poldergraslanddossier.

Natuurpunt-voorzitter Walter Roggeman vatte de conclusies van de studiedag samen.

Coördinator van S.O.S. Kustpolders Peter Bossu sloot
de studiedag dankbaar af

Er kon nog even gezellig nagepraat worden met een
hapje en een drankje.

Het polderfront is hoopvol dat deze studiedag heel wat
mensen heeft gemotiveerd voor de bescherming van onze
mooie kustpolders. Wordt vervolgd....
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