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�

�

�

09h00 – 09h15
Onthaal met koffie
09h15 – 09h30
Welkom: Geert Sanders, Algemeen Directeur wvi
09h30 – 10h00
Adaptatiebeleid in ontwikkeling, Johan Bogaert, LNE
10h00 – 10h30
Klimaatscenario’s voor Vlaanderen en invloed
op waterhuishouding, Patrick Willems of Thomas
Vansteenkiste, KU Leuven & Waterbouwkundig
Laboratorium Vlaamse Overheid

�

10h30 – 10h45 Vragen

�

10h45 – 11h15 Pauze

�

�

11h15 – 11h35
Europees project Future Cities, Eveline Huyghe
11h35 – 12h45
Ieper De Vloei, ambitienota, Master plan en water
studie, Stijn Saelens & Nathalie Garré, Cel Ruimtelijke
Planning & Milieu

�

12h45 – 13h00 Vragen

�

13h00 – 14h00 Lunch

�

�

�

�

�

14h00 – 14h45
Hitte-onderzoek in de stadregio Arnhem – Nijmegen
& MapTable, Hans Van Ammers, Arnhem

SITUERING

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Klimaatverandering is geen onderwerp van de
verre toekomst. Integendeel, het is steeds meer onderwerp van actuele wetenschappelijke, politieke
en 
publieke discussies. Hitte-eilanden of nattere
winters zijn klimaataspecten die nu al gevolgen

hebben voor de leefkwaliteit in onze steden en gemeenten. Hogere temperaturen en andere weersextremen zijn de uitdagingen die we het hoofd moeten bieden. Het is van belang pro-actief te ageren
op de toekomstige effecten van klimaatverandering.

voornaam

In het kader van het Europees project Future Cities,
organiseert wvi deze studiedag Klimaatadaptatie
waarbij de ontwikkeling van de duurzame wijk De
Vloei centraal staat maar ook geplaatst wordt in een
ruimer kader over klimaatadaptatie met voorbeelden uit binnen- en buitenland en aandacht voor het
Vlaams toekomstig adaptatiebeleid.
INSCHRIJVEN Deelnemen is gratis maar inschrijven

is verplicht en kan via het aangehecht
inschrijvingsformulier. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 100.
F 050 35 68 49
E e.huyghe@wvi.be
vóór 31 augustus 2011

14h45 – 15h30
Project Ccaspar, Adaptatie en Ruimtelijke Planning,
Renaat De Sutter of Björn Verhofstede, UGent
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handtekening

Wenst zich in te schrijven voor de studiedag
klimaatadaptatie op 13 september 2011 | gratis

15h30 – 15h45 Vragen

□ de voormiddagsessie van 09h00 tot 13h00

15h45 – 16h00
Afsluitende woorden, Trui Naeyaert, Coördinator Cel
Woonprojecten wvi

□ de lunch van 13h00 tot 14h00
□ de namiddagsessie van 14h00 tot 16h00

Afsluitende drink tot 17h00
waterberging in de wijk De Lage Kouter te Wevelgem | © Fris in ’t Landschap

wvi
ruimtelijke planning & mobiliteit
woonprojecten
bedrijfshuisvesting
milieu & natuur
projectregie

FUTURE CITIES | STUDIEDAG KLIMAATADAPTATIE

beeldkwaliteitsplan duurzame wijk De vloei in Ieper | © Jan Maenhout

waterdoorlatende verharding en groendak Vaubanwijk Freiburg | wvi

Het project De Vloei ontvangt subsidies uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via
Future Cities, een project dat goedgekeurd werd
in het Interreg IVB transnationaal Programma
Noord – West – Europa.
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tel.: 050 45 81 00
fax: 050 45 81 99
Vanuit Oostende en de Westkust
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Zeebrugge/Blankenberge.
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De aandacht voor klimaatadaptatie groeit. Deze
studiedag wil u een aantal praktische voorbeelden geven uit binnen- en buitenland en tegelijkertijd ook het Vlaams kader schetsen.

DATUM

dinsdag 13 september 2011
van 09h00 tot 16h00

LOCATIE

Vlaamse Landmaatschappij, 			
Auditorium
Velodroomstraat 28 | 8200 Brugge

