PROGRAMMA
Een boeiende dag vol grensoverschrijdende informatie, ontmoeting en uitwisseling

Op en om de BOVEN-SCHELDE en haar VALLEI
tijdens een boottocht van Antoing, via Doornik tot Oudenaarde
Donderdag 2 april 2015

Deze grensoverschrijdende dag nodigt u uit om de Boven-Schelde en haar vallei tussen Antoing en
Oudenaarde beter te leren kennen. Het is een mooie gelegenheid om op de hoogte te blijven van de
actualiteit van de Boven-Schelde, uw buren over de grens te ontmoeten en projectideeën onderling uit
te wisselen in het kader van Interreg en andere ontwikkelingsprogramma’s.
Programma van donderdag 2 april:
Optie

Optie

8.45u

Vertrek met de bus vanuit Oudenaarde naar Antoing. Afspraak hier.

9.45u

Onthaal op de ‘Ark’ te Antoing, klik hier
Philippe Robert, Contrat de Rivière Escaut-Lys
Ophélie Goemaere en Mérielle Van de Graaf, Grenzeloze Schelde

10u

Afmeren van de boot, vertrek

10.30u

‘Het Charter en het Plaform van de Boven-Schelde in actie’
Piet Quataert en Franck Minette, Contrat de Rivière Escaut-Lys

11u

Interreg VA Axe 3 : ‘het beschermen en valoriseren van de omgeving door een
geïntegreerd beheer van de grensoverschrijdende natuurlijke en culturele
hulpbronnen’
Tanja Vanhove en Reinout Debergh, Provincie Oost-Vlaanderen

12u

Lunch

13.30u

Oproep tot projectideeën : speed dating

15u

Netwerkmoment

16u

Einde van de boottocht in Oudenaarde, klik hier

16.15u

Autobus vertrekt vanuit Oudenaarde naar Antoing. Afspraak hier.

Tijdens de boottocht is er een gids aanwezig en worden verschillende sites en ‘best practices’
gelegen langsheen het traject toegelicht door ervaringsdeskundigen en experten:
o Carl Delhaye, Direction des Voies Hydrauliques de Tournai
o Catherine Maheux, Port Autonome du Centre et de l’Ouest
o Rik Van de Venne, Spiere-Helkijn
o Patrick Wohlmutter, Provincie Oost-Vlaanderen
o Arnould Lefébure, Internationale Scheldecommissie
Transport :
Om het transport te organiseren voorzien we een autobus:
o
o

Vertrek met de bus om 8.45u stipt van Oudenaarde naar Antoing (vertrekpunt van de boot)
Vertrek met de bus om 16.15u van Oudenaarde naar Antoing (einde van de dag)

