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Uitnodiging

De biodiversiteit viert feest!

Op zondag 8 maart 2020 op de site “Prés du Hem” te Armentières (FR)
De partners van het project "Iedereen Eco-burger!" (TEC!) nodigen uit op zondag 8 maart 2020 op de
site "Prés du Hem" (FR) om kennis te maken met het geleverde werk inzake de grensoverschrijdende
biodiversiteit dat tussen 2016 en 2020 door de projectpartners uitgevoerd is.
PROGRAMMA
09u30: onthaal met koffie
10u00: welkomstwoord door Mevrouw Laure FICOT, Directeur van de Directie Natuur, Landbouw en Milieu van de
Métropole Européenne Lilloise (MEL).
10u10: "Iedereen Eco-burger!" (TEC!): balans van de 3 ½
jaar grensoverschrijdende samenwerking die rijk
was aan onderzoek, uitwisseling van ervaringen
en actieterreinen, door Mevrouw Nathalie QUEVY,
Directeur Provincie Henegouwen - Hainaut Développement (HD).
10u20: voorstelling van de resultaten van de grensoverschrijdende monitoring van vogels op het platteland, door de Heer Olivier DOCHY, Natuuradviseur van
de Provincie West-Vlaanderen (PWVL).
10u40: voorstelling van de resultaten van de biostatische
analyse van 2013 over de akkervogels, door de
Heer Benoît GOZE, masterstudent Wiskunde, stagiair
van de “Groupe Ornithologique du Nord - Pas-deCalais” (GON).
10u55: voorstelling van de acties en onderzoeken uitgevoerd ten gunste van de Kiekendieven, door
Mevrouw Catherine VANDEN BUSSCHE, Ecoloog bij
de Vlaamse Landmaatschappij – VLM.
11u05: resultaten van het grensoverschrijdend onderzoek
over de Steenuil dat in 2019-2020 uitgevoerd werd,
door de heer Cédric BAUDOIN, Fauna-onderzoeker bij
de GON.
11u15: conclusies over de tien grensoverschrijdende
actieplannen ten gunste van de biodiversiteit:
een ‘springplank naar de toekomst’, door de Heer
Jurgen VANLERBERGHE, Gedeputeerde bevoegd voor
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (PWVL).
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11u30: ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.
11u45: fotomoment voor de persmensen.
12u00: walking dinner met lokale producten.
Van14u00 tot 17u00: ludieke activiteiten voor jong en oud,
tentoonstellingen en animaties rond de acties ten gunste van de
grensoverschrijdende biodiversiteit.
(vrije toegang).
ADRES
Prés du Hem / avenue Marc Sangnier 7 - 59280 ARMENTIERES
Op 20 km van Ieper
Gratis parkeerplaatsen: rue des Fusillés 92
59280 - ARMENTIERES
INSCHRIJVINGEN
Deelname is volledig gratis, maar inschrijven is verplicht,
uiterlijk tegen 25 februari 2020, via het online formulier:
www.hainaut-developpement.be/tec-8maart
CONTACTPERSOON
Romain MORVAN / MEL
+33 6 82 732 238 - rmorvan@lillemetropole.fr
Séverine LANDA / Provincie Henegouwen (HD)
+32 65 342 587 - severine.landa@hainaut.be
Ronny VANHOOREN / PWVL
+32 51 519 346 - ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be

http://tous-eco-citoyens.over-blog.com
http://facebook.com/interregVTousEcoCitoyens
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