Werksessie ecologische verbindingen
Session de travail des connexions écologiques
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Jullie hebben van Sam en Els gehoord over het belang van
ecologische verbindingen en een aantal mogelijkheden en ‘good
practices’ om deze te realiseren. Als we de verschillende
ruimtelijke plannen voor het projectgebied bekijken zien we dat
het belang van veel van deze verbindingen reeds wordt
onderkent. Maar hoe kunnen we dit concretiseren en op het
terrein realiseren?

2

Werksessie ecologische verbindingen
Session de travail des connexions écologiques
4 cases
Gezamenlijk verkennen van
mogelijkheden tot realisatie /
Explore ensemble les
possibilités de réalisation

2. Groenendijk

1. Westhoek - Cabour

3. Parc Du Vent –
Dune Dewulf

4. Dune littorale
et dune interne
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Dat willen we zo dadelijk samen met jullie verkennen. We
hebben daarvoor 6 cases geselecteerd, waarvan we vandaag 4
zullen bespreken. 2 in Frankrijk en 2 in Vlaanderen. Doel van
vandaag is om van gedachten te wisselen en kennis en ervaring
te delen over HOE ecologische verbindingen gerealiseerd
kunnen worden. Het doel is dus niet om een uitgewerkte visie
voor deze gebieden vast te stellen.
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Werkwijze / Méthode

4 groepen: elke groep verkent 1 specifieke case /
4 groupes: chaque groupe explore 1 cas
Per groep / par groupe:
1 facilitator / 1 facilitateur
1 tolk / 1 interprète
1 Rapporteur (één van de deelnemers / un des participants)
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Hoe gaan we dat doen? We verdelen dadelijk in 4 groepen,
waarbij elke groep een case bespreekt. Op je badge staat welke
case dat voor jou is. De voertaal is FR en NL. Frans zal
waarschijnlijk de grootste gemene deler zijn, maar je mag zeker
ook NL gebruiken. Wij voorzien een facilitator en een tolk of
vertaalhulp per groep. We zouden willen vragen dat één van de
deelnemers de rol van rapporteur op zich neemt. De rapporteur
maakt notities op een invulblad en rapporteert hierover in de
namiddag. Je mag dit doen in jouw taal naar keuze.
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Twee stappen / deux etappes

1.

Introductie case (10 min) & projectdefinitie (30 min): hypothese
van te realiseren verbinding /
Introduction cas (10 min) & définition du projet (30 min):
hypothèse de connexion à réaliser

2.

Strategie voor realisatie: instrumenten en aanpak (35 min) /
Stratégie de réalisation: outils et feuille de route (35 min)
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De bespreking doen we in 2 stappen, waarvoor we in totaal een
uur en 15 min de tijd hebben. Eerst wordt de case kort
toegelicht, waarna jullie een projectdefinitie opmaken.
Vervolgens in stap 2 denken jullie na over de strategie voor
realisatie. Om jullie te helpen hebben we hiervoor 2 grote
invulformulieren voorzien.
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Projectdefinitie / Définition du projet
Groenendijk

meerwaarde
valeur ajoutée

randvoorwaarden
conditions

motivatie
motivation

10.
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Op het eerste formulier geven jullie op basis van de toelichting
aan wat de meerwaarde van de verbinding kan zijn. Naast een
specifiek ecologisch belang, kan dit ook gaan om meerwaarde
voor landschap, recreatie, publieke ruimte, mobiliteit of
erfgoed. Daarna lijst je kort de belangrijkste randvoorwaarden
op, bv privaat grondgebruik of toegankelijkheid. Het
belangrijkste is echter het definiëren van een ambitie voor de
verbinding. We hebben hiervoor een aantal mogelijke
oplossingen voor fragmentatie ten gevolge van infrastructuur of
onaangepast landgebruik gedefinieerd. Deze gebruik je om de
ambitie te kiezen en in te tekenen op een grote luchtfoto van
het gebied. De stikkers gebruik als legende. Op het
invulformulier kun je je keuze kort motiveren. Jullie gekozen
ambitie mag gerust behoorlijk ambitieus zijn.
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Projectdefinitie / Définition du projet
Groenendijk

?
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Zijn er belangrijke vragen in verband met het bepalen van de
ambitie, waarop niet direct antwoord is dan kun je deze hier
noteren.
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Projectdefinitie / Définition du projet
Groenendijk
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In de 2e stap bepaal je welke instrumenten nodig zijn voor
realisatie. We maakten ter inspiratie een overzicht met enkele
belangrijke instrumenten op het gebied van planning, inrichting
en beheer en enkele ondersteunende instrumenten. Dit
overzicht zal ook beschikbaar zijn op de werktafels.
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Projectdefinitie / Définition du projet
Groenendijk

1. Trekker / initiateur?
2. Partners / partenaires?
3. Stappen / Etappes?

aanbevelingen
recommandations

?
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Van het stikkervel met instrumenten kies je de meest geschikte
instrumenten om de ambitie te realiseren. We zijn ook
benieuwd naar welk proces is nodig om deze instrumenten in te
zetten wie zou hiervan de trekker kunnen zijn. Als afsluiting
horen we graag wat jullie aanbevelingen zijn om dit thema mee
te nemen in het Masterplan van Vedette.
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De 4 cases / Les 4 cases
case / cas

facilitator / facilitateur

taal / langue

1 Westhoek - Cabour

Siska Van de Steene (VLM) NL/FR (tolk / interprete)

2 Groenendijk

Els Ameloot (VLM)

NL

3 Parc Du Vent - Dune Dewulf

Vincent Charruau (AGUR)

NL/FR (tolk / interprete)

4 Dune littorale et dune interne

Sébastien Lebel (AGUR)

NL/FR (Bart, Peter)

Goede discussie / Bonne discussion
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Jullie zien het, we hebben hoog gespannen verwachtingen van
jullie. Per groepje is echter een facilitator om het proces mee in
goede banen te leiden. Ik zal ze even aan jullie voorstellen:
Siska, Els, Vincent en Sebastien. Ikzelf zal ook rondlopen bij de
verschillende groepen. De werksessie gaat door in de bovenzaal,
waar aansluitend ook de lunch zal worden geserveerd.
Zijn er nog dringende vragen?
Dan nodig ik jullie uit om naar de werktafels te gaan op de
bovenverdieping en wens ik jullie een fijne discussie.
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