Sessie 2: Waterbeschikbaarheid
Dinsdag 21 september vanaf 13h00
Provinciedomein De Gavers, Eikenstraat 131 in Harelbeke
Provinciedomein De Gavers ligt rond een zandwinningsput die werd uitgegraven voor de aanleg van
de E17. De vijver speelt een belangrijke rol in het waterwinningsproces waarbij De Watergroep
drinkwater maakt vanuit oppervlaktewater van het Kanaal Bossuit-Kortrijk.
Vanuit het provinciedomein wordt sterk ingezet op natuur- en milieueducatie o.a. rond leven in het
water en duurzaam omgaan met water.

Programma
13h00 Onthaal van de deelnemers
13h15 Verwelkoming door gedeputeerde Vanlerberghe
13h20 Situatie waterbeschikbaarheid in West-Vlaanderen door Marijn Galle, VMM
Water wordt alsmaar kostbaarder. Maar wat is nu de situatie in onze provincie? Marijn Galle is
planningsverantwoordelijke voor het Leie- en Ijzerbekken bij de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM).
13h35 Watergewenning
13h45 Wat met onze (in)directe watervoetafdruk? door Tine Mayeur en Valentien Goethals van Join
For Water
Tine is verantwoordelijke voor het Belgische programma van Join For Water. Ze maakt deel uit
van de equipe die scholen en gemeentes activeert rond duurzaam watergebruik. Valentien is
trajectbegeleider gemeenten in het Belgische programma van Join For Water. Ze verzamelde
heel wat ervaring in educatieve projecten bij verschillende ngo’s en begeleidt gemeenten op
vlak van duurzaam watergebruik.
14h15 Ondersteunen van waterprojecten in het zuiden: tips voor gemeenten
14h30 Pauze
• Bekijk de posters met inspirerende voorbeelden van (lokale) overheden, scholen, bedrijven
en zuidprojecten.
• Verken de magische onderwaterwereld van de Gavers in het mobiele waterlab.
• Doe je boodschappen bij superette Walter en krijg de waterrekening gepresenteerd voor
jouw aankopen.
15h00 Afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste door Patrick Willems,
KULeuven
Patrick Willems is professor waterbeheer aan de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in de analyse
van hydrologische extremen en is de Vlaamse kernexpert inzake impactanalyse van de
klimaatverandering op extreme neerslag, droogte en overstromingen. Hij coördineerde de
opmaak van het Vlaams reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens
waterschaarste dat hij in deze presentatie verder zal toelichten.
15h30 Inspirerende voorbeelden
We plaatsen de spotlight op enkele waterprojecten van (lokale) overheden, scholen, bedrijven
en zuidprojecten.

16h00 Pauze
16h15 Korte wandeling in de Gavers doorspekt met tal van praktijkvoorbeelden en een bezoek aan de
doorkijkwand in de vijver
We worden rondgeleid door Guy Vandevoorde, verantwoordelijke Natuur en Milieu Educatie.
17h00 Einde
17h10-17h50 Als extraatje organiseren we een kort tochtje met de fluisterboot op het Gavermeer.
Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. De 10 snelste inschrijvers kunnen mee op de boot.

Bereikbaarheid
Locatie: provinciedomein De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
Met de trein: De Gavers ligt op 10 minuutjes fietsafstand van het station van Harelbeke. In het station
zijn er bluebikes beschikbaar.
Met de deelfiets: Donkey Republic deelfietsen | Harelbeke
Met de belbus: laat je afzetten aan halte Deerlijk Gavers (halte 562628)
Met de auto: kies voor parking Eikenstraat.

Wil je carpoolen?
Stuur een mail naar marie.dewinter@west-vlaanderen.be. Geef daarin mee of je een chauffeur zoekt
of zelf rijdt en nog plaats hebt voor passagiers. Geef ook mee van waar je zou vertrekken.

