5 April 2020

Sensibilisatievoormiddag over de
Blauwborst en zijn habitat
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Date / Heure
Date(s) - 27/03/2020
Ajouter dans mon agenda
9 h 00 à 13 h 00
ICAL - Google Calendar
Emplacement
Communauté de communes de Flandre Intérieure

Als gevolg van de mededelingen vanwege de Franse en Belgische overheden ten aanzien van het
Coronavirus, zien de partners van het project “Iedereen Eco-burgers!” zich verplicht dit evenement te
annuleren. In functie van de evaluatie van de gezondheidstoestand zullen wij u op de hoogte houden
van een eventuele herprogrammatie in de komende maanden. Bedankt voor uw begrip. Draag zorg
voor uw naasten en u zelf. Séverine Landa, projectverantwoordelijke.
De bestrijding van overstromingen en het behoud van de grensoverschrijdende biodiversiteit kunnen
hand in hand gaan?
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Meerdere partners van het Interreg V-project «Iedereen Eco-burger!» hebben bijgedragen tot het opstellen van het
grensoverschrijdend actieplan rond de Blauwborst. Het is ons een genoegen u te mogen uitnodigen voor een voormiddag gewijd aan
het behoud van de grensoverschrijdende biodiversiteit en het duurzame beheer van onze waterlopen, beken en sloten. Deze
bijeenkomst vindt plaats, op vrijdag 27 maart 2020, in de burelen van de CCFI te Hazebrouck (op 45 km van Rijsel en 35 km van
Ieper).
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09u00: Onthaal met koffie.
09u30: Voorstelling van het project «Iedereen Eco-burger!»/ Interreg V door Rudy PISCHUTTA, directeur van de «Groupe
Ornithologique du Nord-Pas de Calais» (GON).
09u40: Voorstelling van het grensoverschrijdend actieplanten gunste van de Blauwborst, door Rudy PISCHUTTA.
10u00: Beschouwingen en feedback over het betrekken van de biodiversiteit in het beheer van waterlopen en de
bestrijding van overstromingen, door Stéphane PAR- MENTIER, directeur Technische Dienst van de “Union syndicale
d’Aménagement hydraulique du Nord” (USAN).
10u15: Vraag en antwoord.
10u45: Vertrek per bus (bezoek).
11u00: Terreinbezoek. Bezoek aan het bufferbekken van de Borre (rue du Brouck Straete in Hazebrouck – FR).
Dit project is door de USAN gerealiseerd en is een voorbeeld waar de aanpak van overstromingen en het behoud van de
biodiversiteit hand in hand gaan.
>> (Aangepaste kleding en laarzen voorzien).
12u30: Walking dinner met streekproducten.
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CCFI, rue du Vieux Berquin 222 bis, 59190 HAZEBROUCK (FR)
Gratis parking:
• Op het parkeerterrein van de CCFI.
• Op de openbare weg (rue du vieux Berquin/rue du Fer à Cheval).
Deelname is volledig gratis, maar inschrijven is verplicht, uiterlijk tegen 20 maart 2020 via het online formulier.
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Rudy PISCHIUTTA, Groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais:
Tél.: +33 3 20 53 26 50 / rudy.pischiutta@gon.fr
Séverine LANDA, Provincie Henegouwen – Hainaut Développement:
Tél.: +32 65 342 587 / severine.landa@hainaut.be
Ronny VANHOOREN, Provincie West-Vlaanderen:
Tél: +32 51 519 346 / ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be

Meer informatie over:
http://tous-eco-citoyens.over-blog.com
http://facebook.com/interregVTousEcoCitoyens
Nous sommes désolés, mais les inscriptions sont clôturées.
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