
Milieuboottocht 
voor mandatarissen

Een cruise door het 
gemeentelijk en integraal 
water– en energiebeleid

Woensdag 3 maart 2010 over de IJzer tussen 
Diksmuide en Nieuwpoort

Donderdag 25 maart 2010 over het 
Boudewijnkanaal van Brugge tot in de haven van 
Zeebrugge

Een organisatie van VVSG (Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten), wvi en 
De Milieuboot

Boottocht

Met steun en medewerking van de Vlaamse 
overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur -
Vormingscentrum voor Lokale besturen en het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Datum:
Woensdag 3 maart 2010, vanaf 14.45 uur
Of donderdag 25 maart 2010, vanaf 16.15 uur

Opstapplaats bus (woensdag 3 maart): 
Jachthaven VVW Westhoek, IJzer 55, Nieuwpoort. 

Opstapplaats milieuboot (donderdag 25 maart): 
Sint-Pieterskaai, t.h.v. de Verbindingssluis.

Wegbeschrijving
Zie kaartjes als bijlage.

Parkeergelegenheid
Op woensdag 3 maart kan u parkeren aan de 
jachthaven VVW Westhoek, IJzer 55, Nieuwpoort;

Op donderdag 25 maart kan u parkeren in de 
Sluisstraat in Brugge. Om de opstapplaats te 
bereiken neemt u de voetgangersweg naast de 
Verbindingssluis.

Inschrijven is verplicht en moet gebeuren ten laatste 
tegen 17 februari voor de boottocht op 3 maart en ten 
laatste tegen 4 maart voor de boottocht op 25 maart. 

U kan op volgende manieren inschrijven
- digitaal via http://congrescentrum.vvsg.be)
- door een mail te sturen aan Linda.francx@vvsg.be 
- door bijgevoegd inschrijvingsformulier leesbaar en 
voledig ingevuld te faxen naar 02 511 56 00, t.a.v. 
Linda Francx.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 per boottocht. 
Indien dit aantal overschreden wordt zal er per 
gemeente een limiet ingesteld worden. Voorrang wordt 
verleend aan gemeentelijke mandatarissen.

Deelnameprijs
15 € per persoon. Drank en catering worden u 
aangeboden door wvi. 

Annuleren
Annuleren kan (kosteloos) tot 24 februari voor de boot-
tocht op 3 maart en tot 18 maart voor de boottocht op 
25 maart. Een tijdige annulatie geeft ons de kans om 
andere personen die op een reservelijst staan nog in 
uw plaats te laten deelnemen. Is het te laat om te an-
nuleren? Laat u vervangen door een collega.

Meer informatie
Inhoudelijk:
Wvi: Ann Tack, tel. 050 36 71 68, a.tack@wvi.be 

VVSG: Christophe Claeys  tel. 02 211 56 11,
christophe.claeys@vvsg.be

Praktisch:
VVSG: Linda Francx, tel. 02 211 55 56, 
linda.francx@vvsg.be

De Milieuboot: Kathleen Van Damme, tel. 053 72 94 20
vandamme@milieuboot.be

Een deel van de boottocht brengen we aan 
dek door. Voorzie wind- en regenbestendige 
kledij.



14.45 uur 
Onthaal van de deelnemers aan de bus in Nieuwpoort: 
Jachthaven VVW Westhoek (IJzer 55) (zie ook plan als 
bijlage). 

15.00 uur
Met de bus van Nieuwpoort naar de aanmeerplaats van 
de milieuboot in Diksmuide (IJzerdijk) (zie ook plan als 
bijlage).

15.30 uur
Start boottocht.

Begeleide boottocht op de IJzer van Diksmuide naar 
Nieuwpoort met uitleg over de rivier, de historiek van de 
IJzer en de Handzamevallei, noodplanning en 
wateroverlast en integraal waterbeleid. 

Tijdens de tocht kan u genieten van een drankje en 
versnapering en kan u luisteren naar interviews over de 
historiek van de vallei.

18.00 uur
Aanvang avondprogramma met presentaties, vragen en 
discussie 

Wvi licht een boeiende fotoreportage toe over de 
historische ecologie van de IJzer en de Handzamevallei

VMM focust op de financiering van het gemeentelijk 
rioolbeleid.

De stad Wervik schetst haar aanpak in het 
afkoppelen van regenwater.

19.30—20.30 uur
Nakeuvelen bij een broodjesmaaltijd en afsluitende 
drink

Programma woensdag 3 maart

Het waterbeleid is een van dé grote uitdagingen voor 
gemeenten en andere lokale en centrale overheden. 
Het gemeentelijk rioolstelsel, IBA’s (individuele 
behandelingsinstallaties voor afvalwater) en waterover-
last zijn belangrijke thema’s die beslissingen van de 
beleidsmakers vragen. Beslissingen die moeten 
kaderen binnen het integraal waterbeleid. Ook het 
energiebeleid is brandend actueel. Op donderdag 25 
maart krijgen we extra informatie over duurzame 
energie en CO2-neutrale bedrijventerreinen.       

Op 3 maart schepen we in op de milieuboot, voor een 
boottocht op de IJzer tussen Diksmuide en Ieper. Al 
varende beleven we de pracht van deze rivier. Aan dek 
laten deskundige sprekers van de (deel)bekkenwerking, 
VMM, W&Z, wvi, de stad Poperinge, het Regionaal 
Landschap Ijzer en Polder en De Milieuboot u kennis 
maken met de IJzer, zijn problemen en 
opportuniteiten. De geschiedenis van de IJzer en 
Handzamevallei komt uitgebreid aan bod en er wordt 
gefocust op de overstromingsproblematiek en de erbij 
horende noodplanning. 

Op 25 maart varen we op het Boudewijnkanaal van 
Brugge tot in de haven van Zeebrugge. Deskundige 
sprekers van wvi, de (deel)bekkenwerking, MBZ, VLM, 
de Polders en De Milieuboot brengen u boeiende 
informatie over integraal waterbeleid, duurzame energie 
en CO2-neutrale bedrijventerreinen en de haven van 
Zeebrugge.     

In de late namiddag focussen we op de historiek van de 
IJzer en Handzamevallei (3 maart) of op duurzame 
energie en CO2 - neutrale bedrijventerreinen (25 maart). 
Verder bekijken we het gemeentelijk rioolbeleid en het 
waarom en hoe van afkoppeling van regenwater van de 
riolering. De VMM focust op de financiering van het 
rioolbeheer. De stad Wervik licht toe hoe zij de 
afkoppeling van regenwater bij bestaande woningen 
organiseert. 

Voor wie
Leden van het College van Burgemeester en Schepe-
nen en de Gemeenteraadsleden.

Situering

16.15 uur
Onthaal van de deelnemers aan boord van de 
milieuboot in Brugge: Sint-Pieterskaai, t.h.v. de Verbin-
dingssluis. (zie ook plan als bijlage). 

16.30—19 uur
Start boottocht.

Begeleide boottocht op het Boudewijnkanaal van Brugge 
tot in de haven van Zeebrugge en terug met uitleg over 
integraal waterbeleid, duurzame -energie op 
bedrijventerreinen, natuurcompensatie, de haven, 
bevloeiing van de polders… . Een 
unieke kans om de haven van Zeebrugge te 
ontdekken van op het water.

Tijdens de tocht kan u genieten van een drankje en 
versnapering. 

Op de terugweg start het avondprogramma met 
presentaties in het ruim.

18.15 uur
Aanvang avondprogramma met presentaties, 
vragen en discussie 

Wvi licht de unieke verwezenlijking toe van het eerste 
CO2-neutrale bedrijventerrein te Lissewege.

VMM focust op de financiering van het 
gemeentelijk rioolbeleid. 

De stad Wervik schetst haar aanpak in het afkoppelen 
van regenwater.

19.45—21.45 uur
Nakeuvelen bij een broodjesmaaltijd en afsluitende 
drink.

Programma donderdag 25 maart



                       
 

 
“Cruisen met de milieuboot door het gemeentelijk en integraal waterbeleid” 

Milieuboottocht voor mandatarissen op 3 maart op de IJzer 
Inschrijvingsformulier  

 
uiterlijk 17 februari 2010 bezorgen aan: 

VVSG-Congrescentrum, t.a.v. Linda Francx 
Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel 

Bij voorkeur via e-mail: Linda.francx@vvsg.be 
Fax: 02 211 56 00  

Ondernemingsnummer: 0451.857.573 
 
Naam en voornaam: ................................................................................................................................................... 
 
Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bestuur/Organisatie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Straat + nr ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode ………………………………Gemeente ………………………………………………………………………….. 
 
Tel …………………………………………………………… .Fax…………………….….………………………………… 
 
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ik zal deelnemen aan de cruise door het gemeentelijk waterbeleid op woensdag 3 maart 2010  
O Ik stap in Nieuwpoort op de bus vanaf 14.45u  - de bus vertrekt om 15.00u 
O Ik stap in Diksmuide op de milieuboot vanaf 15.20u  - de boot vertrekt om 15.30u – ik zorg ’s avonds zelf voor 
vervoer terug van Nieuwpoort naar Diksmuide 
  
O Ik blijf ’s avonds eten  
O Ik blijf ’s avonds niet eten  
 
De deelnameprijs van  …………..x 15 euro = …………..euro 
     O wordt gestort op rekening nr 091-0115696-04 met de vermelding ‘251000/2502’+ naam (namen) van   
         de deelnemer(s) 
     O wordt vereffend op basis van de factuur gericht aan ………………………………………………………………….. 
 
Verplicht in te vullen informatie: 
Mijn mail-adres is: … 
Mijn gsm-nummer is: … 
 
Annuleren kan (kosteloos) tot 24 februari. Een tijdige annulatie geeft ons de kans om andere personen die wegens 
overtal op een reservelijst staan, nog in uw plaats te laten deelnemen. 
Bent u toch verhinderd en is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega. 
 
 
 
 

datum                                                      handtekening 
 

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor communicatie over VVSG-activiteiten en worden niet 
doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht op 
inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens 



                        
 
 

 
“Cruisen met de milieuboot door het gemeentelijk en integraal water – en energiebeleid” 

Milieuboottocht voor mandatarissen op 25 maart op het Boudewijnkanaal 
Inschrijvingsformulier 

  
Uiterlijk 4 maart 2010 bezorgen aan: 

VVSG-Congrescentrum, t.a.v. Linda Francx 
Paviljoenstraat 9 - 1030 Brussel 

Bij voorkeur via e-mail: Linda.francx@vvsg.be 
Fax: 02 211 56 00  

Ondernemingsnummer: 0451.857.573 
 
 
Naam en voornaam: ................................................................................................................................................... 
 
Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bestuur/Organisatie: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Straat + nr ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode ………………………………Gemeente ………………………………………………………………………….. 
 
Tel …………………………………………………………… .Fax …………………….….………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ik zal deelnemen aan de cruise door het gemeentelijk water- en energiebeleid op donderdag 25 maart 2010  
O Ik stap in Brugge op de boot vanaf 16.15 uur - de boot vertrekt om 16.30u 
 
O Ik blijf ’s avonds eten  
O Ik blijf ’s avonds niet eten  
 
De deelnameprijs van  …………..x 15 euro = …………..euro 
     O wordt gestort op rekening nr 091-0115696-04 met de vermelding ‘’251001/2502+ naam (namen) van   
         de deelnemer(s) 
     O wordt vereffend op basis van de factuur gericht aan ………………………………………………………………….. 
 
Verplicht in te vullen informatie: 
Mijn mail-adres is: … 
Mijn gsm-nummer is: … 
 
Annuleren kan (kosteloos) tot 18 maart. Een tijdige annulatie geeft ons de kans om andere personen die wegens 
overtal op een reservelijst staan, nog in uw plaats te laten deelnemen. 
Bent u toch verhinderd en is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega. 
 
 
 
 

datum                                                      handtekening 
 

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor communicatie over VVSG-activiteiten en worden niet 
doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht op 
inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens. 



Milieuboottocht op de IJzer tussen Diksmuide en Nieuwpoort (woensdag 3 maart 2010) 

Opstapplaats bus in Nieuwpoort:  

De jachthaven VVW Westhoek 

Parkeergelegenheid aan de opstapplaats in Nieuwpoort 

VVW Westhoek 

IJzer 55, Nieuwpoort 

Wegbeschrijving: 

http://www.milieuboot.be/downloads/Nieuwpoort_IJzer55.htm   
 

Kaartje 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opstapplaats boot in Diksmuide – Opgelet! Indien ik hier opstap moet ik ’s avonds zelf voor vervoer 
zorgen terug naar Diksmuide  

Ter hoogte van de verbreding van de IJzer, op het einde van de Dodengangstraat. 

Parkeergelegenheid aan de boot in Diksmuide: 

Aan de Dodengang, IJzerdijk 57. Er mag niet geparkeerd worden langs de IJzer. 

Wegbeschrijving: 

http://www.milieuboot.be/downloads/opstapplaatsen/Diksmuide10.htm  
 

Kaartje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milieuboottocht op Boudewijnkanaal: Brugge‐Zeebrugge‐Brugge en terug (donderdag 25 maart 
2010) 

Opstapplaats boot in Brugge:  

Sint‐Pieterskaai, ter hoogte van de Verbindingssluis (Boudewijnsluis) 

Parkeergelegenheid aan de opstapplaats in Brugge 

In de Sluisstraat. De opstapplaats is te bereiken via de voetgangersweg langs de Verbindingssluis. 

Wegbeschrijving: 

http://www.milieuboot.be/downloads/opstapplaatsen/Brugge-kanaalGBO10.htm 

Kaartje 

 

 


