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Eerste uitreiking Awards 
'Duurzaam kustproject'

Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer reikte op 5.
28 oktober 2006 voor het eerst de awards "Duurzaam 6.
Kustproject” uit te Oostende. Daarmee wil zij, samen 
met het ganse provinciale kustteam, een nieuwe stap 
zetten in de bewustmaking rond duurzaam kustbe
heer. De tijd was immers rijp om nieuwe actoren aan 
de kust te betrekken en te belonen voor het goede 
werk. De awards maken deel uit van de campagne 'De 
Kust kijkt verder’ en hierrond werden ook een bro
chure en een nieuwe website uitgewerkt.

De beoordeling bij het toekennen van het tabel 'duur
zaam kustproject' werd zoveel mogelijk geobjectiveerd.
Een ju ry bestaande uit professionelen beoordeelde elk 
project op 8 duurzaamheidscriteria en konden zo een 
algemene beoordeling opmaken. Ais de criteria over
wegend positief waren, dan werd het label 'duurzaam 
kustproject' toegekend.

De criteria zijn de volgende;
1. nadenken op lange term ijn
2. vermijden van schadelijke gevolgen (voorzorgsbe- 

ginsel]
3. gedragen worden door een stevige wetenschappelij

ke basis
4. subsidiariteit en rekening houden met de lokale ken

merken en concrete behoeften invullen

milieukosten en milieubaten in rekening brengen 
samenwerking bevorderen tussen de diverse be
leidsniveaus en samenwerking bevorderen tussen 
verschillende sectoren (verticale en horizontale be- 
leidsintegratie)

7. aandacht voor communicatie en participatie
8. solidariteit en sociale rechtvaardigheid

Aanvankelijk werden een 70-tal projecten aangemeld. 
Daarvan scoorden er dus 39 voldoende. Enkete stru i
kelblokken waarbij een project negatief kon scoren 
waren het gebruik van met-duurzame materialen (tro
pisch hardhout), het ontbreken van overleg met betrok
kenen (bijvoorbeeld omwonenden of gemeente), gebrek 
aan toekomstvisie op vlak van uitbating, het ontbreken 
van lange termijnvisie, het met zich meebrengen van 
een m ilieukost door het project of het ontbreken van 
samenwerking tussen de partners.

Op zaterdag 28 oktober 2006 mochten dus alle 39 weer
houden projecten een award in ontvangst nemen, waar
van 13eerderecologische,9eerdereconomische, en 17 
socio-culturele projecten. Sommige projecten ont
kiemden meer dan 10jaar geleden: de Week van de Zee 
was dit jaar aan haar 10de editie toe, het in filtra tiepro
ject in de Doornpanne kent een lange historiek met de 
eerste verkennende studies eind jaren '80, over de eer
ste windmolens op zee wordt at lang gesproken en zo 
zijn de meeste projecten reeds werk van meerdere 
jaren. In de toekomst zullen er per jaar uiteraard m in
der laureaten zijn.

Naar aanleiding van de uitreiking worden ook de publi
catie en website 'De Kust k ijk t verder' (www.dekust- 
kijktverder.be] voorgesteld. Ais smaakmaker voor een 
breed publiek werd een selectie van projecten opgeno
men in deze brochure. Het geheel van de projecten 
wordt op de website weergegeven met tekst en foto's. 
Hopelijk kan dit ais inspiratiebron en prikkel dienen voor 
een brede waaier aan initiatieven aan de kust.
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