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12 zwemvijvers en 9 jachthavens krijgen ecolabel 
‘Blauwe Vlag’ 
 

Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitslabel voor jachthavens, stranden en 
zwemvijvers. Deze onderscheiding wordt toegekend op basis van de verdiensten op vlak 
van waterkwaliteit, milieubeheer, veiligheid, toegankelijkheid, bewustmaking en 
educatie. Op zaterdag 20 mei 2017 wordt het label uitgereikt in aanwezigheid van de 
Vlaamse minister van Toerisme, Ben Weyts, in de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort.  
 

Wie in aanmerking wil komen voor het label wordt getoetst aan uniforme internationale criteria. 

Een onafhankelijke Belgische en internationale jury screent de kandidaten. In België wordt het 

label jaarlijks uitgereikt door GoodPlanet Belgium. Een overzicht van de 21 laureaten vindt u vanaf 

zaterdag 20/5 op www.goodplanet.be/blauwevlag   

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium: “De uitbaters van locaties waar een Blauwe 

Vlag wappert, zetten elke dag hun schouders onder duurzaam toerisme. GoodPlanet wil hen 

aanmoedigen en ondersteunen om ook een stap verder te gaan, namelijk actief communiceren 

over de duurzame initiatieven naar de bezoekers toe en hen hierbij betrekken.” 

“Ik wil de link tussen Vlaanderen en het water internationaal uitspelen. Blauwe Vlag verhoogt de 
recreatieve waarde van onze stranden en jachthavens én draagt bij tot de uitstraling van onze 
regio”, zegt Weyts. 
 

30 jaar Blauwe Vlag 

Wereldwijd wapperen er dankzij dit programma van de Foundation for Environmental Education 

(FEE) meer dan 4266 Blauwe Vlaggen in 47 landen: van Zuid-Afrika tot Zweden, van de Bahama’s 

tot Japan. In 2017 bestaat de Blauwe Vlag bovendien 30 jaar.  

Persmoment 

Zaterdag 20 mei, D'Oude Jachthaven, het clubhuis van de Koninklijke Yachtclub Nieuwpoort, 

Kromme Hoek 1, 8620 Nieuwpoort (Parking achter gebouw) 

 11 uur: onthaal 

 11.30 uur: sprekers met inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland 
o Baudouin Meyhui, commodore van de Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort  
o Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium 
o Bram Soenens, project manager Blauwe Vlag  

 

http://www.goodplanet.be/blauwevlag
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GoodPlanet Belgium … 

… inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te 

ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 50 medewerkers zo 350.000 kinderen, 

jongeren en volwassenen over heel België. www.goodplanet.be  

 

GoodPlanet werd op 26 september 2016 door een 

professionele jury gekozen als ambassadeur van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen in België. Samen met 7 andere 

SDG Voices gaan we een jaar lang de uitdaging aan om de 

SDG’s bekend te maken bij de Belgische bevolking. 

www.sdgs.be  

 

Blauwe Vlag draagt bij aan het behalen van (onder andere) SDG 14:  

 

 

 

 

  
o Erik van Dijk, directeur van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit 

(KMVK) in Nederland 
o José Hendriksen, bestuurder van de Foundation for Environmental Education in 

Denemarken 
 12.30 uur: uitreikingsplechtigheid Blauwe Vlag in aanwezigheid van Vlaams minister 

van Toerisme, Ben Weyts 

Contact 

Bram Soenens - 0473 56 02 89 - b.soenens@goodplanet.be  
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