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JACHTHAVENS

Provincie Limburg

De Spaanjerd, Ophoven – Heerenlaak, Maaseik
Contactpersoon: Erik Opdenakker
e-mailadres: erik.opdenakker@marec.be
Website: www.marec.be
Beschrijving: MAREC, de intercommunale die de jachthavens Spaanjerd in Ophoven en Heerenlaak in
Maaseik uitbaat, besteedt zeer veel aandacht zowel aan het milieubeheer als aan het sensibiliseren van de
bezoekers. Met behulp van studenten wordt jaarlijks het zwerfvuil verwijderd en tegelijkertijd trachten ze
hun gasten te sensibiliseren om zwerfvuil te voorkomen. MAREC investeert elk jaar opnieuw in haar
infrastructuur: in beiden jachthavens werd geïnvesteerd in LED-verlichting op de steigers. Voor de interne
verplaatsingen werd in De Spaanjerd een elektrische fiets aangeschaft. Beide jachthavens gebruiken enkel
oppervlaktewater voor het afspuiten van de steigers.

Jachthavens Spaanjerd en Heerenlaak mogen dit jaar voor het 21ste jaar op rij een Blauwe Vlag hijsen.

VVW HYAC, Hasselt
Contactpersoon: Georges Cleeren
e-mailadres: hyacgeorges@gmail.com
Website: www.vvw-hyac.com
Beschrijving: De jachthaven Hyac is gelegen langs de groene boulevard in de kanaalkom van Hasselt. De
werkzaamheden aan de linkeroever, voor de aanleg van een nieuwe wandelpromenade, zijn gestart en dit
zal na voltooiing zeker een grote meerwaarde en uitstraling betekenen voor de jachthaven. Deze club
bewijst dat men via een aantal kleine initiatieven tot een milieuvriendelijk beheer van de jachthaven kan
komen. Om waterverspilling tegen te gaan zijn de sanitaire blokken uitgerust met waterbesparende
maatregelen, ook voor andere installaties is er een gesloten watercircuit. Er wordt een ruim aantal
inspanningen geleverd om de bezoekers te sensibiliseren over het omliggende milieu. De club heeft een
milieupark voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en jachten kunnen er nu ook terecht voor opvang van
bilgewater en sanitair afvalwater. Jaarlijks worden er uitstappen georganiseerd met de clubleden die een
positieve bijdrage leveren aan het milieu. In 2016 zijn tevens de vernieuwde en beveiligde steigers aan de
linkeroever in gebruik genomen.

HYAC behaalt dit jaar voor de 7e keer een Blauwe Vlag.

Provincie Antwerpen

Willemdok, Antwerpen
Contactpersoon: Patrick Van den Bulck
e-mailadres: jaw@telenet.be
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Website: www.jachthaven-antwerpen.be
Beschrijving: De jachthaven Willemdok, in het centrum van de stad Antwerpen, valt op door haar moderne
accommodatie en de kraaknette toiletten en douches met een nieuw drukknopsysteem en spoelingsysteem
dat wekelijks water van 90 graden door de leidingen laat gaan om te spoelen tegen legionella. De sanitaire
blokken zijn voorzien van waterbesparende apparatuur en de lichtinstallatie reageert op beweging. Tevens
zijn er voorzieningen voor gescheiden afvalinzameling. Het bilgeswater wordt opgehaald door “Kayak
authorized waste collector OVAM lissence number 10415/E269”.

De jachthaven doet veel inspanningen om water en energie te besparen: zo plaatste men nieuwe
elektriciteitsmeters op de steigers en worden de waterdarmen verwijderd. Voordelen: Legionellabestrijding,
kostenbesparing, minder verspilling, moet niet meer opgeruimd worden en geen diefstal meer. Rondom het
kantoor is de verlichting vervangen door led verlichting en ook op de hoofdsteiger is er nu ledverlichting
met bewegingsmelder geplaatst. De jachthaven heeft nu ook een volledig nieuw Wi-Fi systeem geplaatst,
en 13 digitale bewaking ’s camera’s maken nu deel uit van de veiligheid van onze jachthaven.

Jachthaven Willemdok mag dit jaar voor het 16e jaar op rij een Blauwe Vlag hijsen.

Zilvermeerhaven – Port Aventura, Mol
Contactpersoon: Steven Boonen
e-mailadres: info@zilvermeerhaven.be
Website: www.zilvermeerhaven.be
Beschrijving: Één van de mooiste en modernste jachthavens. De Zilvermeerhaven bestaat pas sinds 2006 en
heeft een utramoderne en milieuvriendelijke infrastructuur: waterbesparend sanitair, verlichting met
sensoren, volledig rolstoeltoegankelijk,… Het personeel is allemaal opgeleid als Hoger Redder. De ligging is
uniek aan een groot open water van 85 ha, volledig omgeven door de natuur. Je kan in het Zilvermeer tot
twee a drie meter diep onder water kijken. Port Aventura pakt dan ook graag uit met de netheid van haar
haveninfrastructuur en de properheid van het water.

Zilvermeerhaven Port Aventura behaalt dit jaar voor de 7e keer op rij een Blauwe Vlag.

Quote: Het onderhoud van de gebouwen, sanitaire voorzieningen & de steigers is voor ons zeer belangrijk.
Zodat het er allemaal netjes en proper blijft uitzien. Verder hebben de verlichting in de sanitaire ruimtes &
het horecagedeelte deels vervangen door LED verlichting. Als activiteit hebben wij met onze toervaarders
een vaartrip gemaakt in combinatie met een natuurwandeling en bezoek aan het Quartz Museum.

Het Quartz Experience Center is een educatief en interactief project van Sibelco wat toegankelijk is voor de
gemeenschap in de meest brede zin. De eigen bevolking, de bezoeker uit binnen- of buitenland of de
museumliefhebber kan kennis maken met de geschiedenis van Sibelco, de kwartswinning in de streek en het
duurzaam ondernemen in al zijn facetten.
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Provincie West-Vlaanderen

Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort, Nieuwpoort
Contactpersoon: Sabine Decort
e-mailadres: info@kycn.be
Website: www.kycn.be
Beschrijving: De Koninklijke jachthaven is opgericht in 1932 en is daarmee één van de oudste jachthavens
van België. Deze jachthaven profiteert van de nabijheid van het prachtige natuurreservaat aan de IJzer,
waar ze geleide wandelingen organiseren voor de havenbezoekers. De jachthaven promoot aparte
inzameling van batterijen, papier, glas en olie en zetten hun bezoekers actief aan tot rationeel energie- en
watergebruik. Vanaf mei 2016 wordt u verwelkomt in het nieuwe haven havengebouw.
KYCN behaalt dit jaar voor de 13e keer op rij een Blauwe Vlag
VVW Nieuwpoort, Nieuwpoort
Contactpersoon: Maarten Desloovere
e-mailadres: info@vvwnieuwpoort.be
Website: www.vvwnieuwpoort.be
Beschrijving: Grootste jachthaven van Noord-Europa met een duizendtal ligplaatsen. Vlak bij
natuurreservaat de IJzermonding, een enorme troef als je als Blauwe-Vlagjachthaven aan natuur- en milieu-
educatie wil doen. Zo zijn er georganiseerde wandeltochten die op een boogscheut van de haven starten.
VVW Nieuwpoort heeft een uitgebreide bootherstelplaats, met afvalpark waarin alle afvalstromen apart
ingezameld worden. Bezoekers en vaste liggers kunnen hier ook genieten van een eigen pompstation met
afvoer van vuil en oliehoudend water. In 2009 plaatste de jachthaven fotovoltaïsche zonnepanelen en in de
loop van 2010 werd het sanitair blok gerenoveerd. In 2013 zijn er ook zuinige ketels geïnstalleerd voor het
sanitair gedeelte. Ook is er gratis wifi voor alle steigers voorzien.

VVW Nieuwpoort behaalt dit jaar voor de 15e keer op rij een Blauwe Vlag.

VVW Blankenberge, Blankenberge
Contactpersoon: Jurgen Bogaert
e-mailadres: info@vvwblankenberge.be
Website: www.vvwblankenberge.be
Beschrijving: VVW Blankenberge is een jachtclub in beweging. De club beschikt over nieuwe steigers met
alle nodige faciliteiten alsook een functioneel milieupark. VVW-Blankenberge ontving in het voorjaar het
prestigieuze award “Duurzaam Kustproject 2014” uitgereikt door de Provincie West-Vlaanderen.

Samen met de Vlaamse Overheid werd er door de realisatie van het project ‘Renovatie zone oude Spuisluis’
erin geslaagd om een vervallen toplocatie te herwaarderen tot een terrein waar enerzijds geïnvesteerd
werd om de jachthavenexploitatie verder uit te bouwen en waar anderzijds recreanten kunnen genieten
van een aangename wandeling vanaf de Spuikom van Blankenberge naar het staketsel en strand. Een
verzamelplaats voor afval en slib werd gesaneerd en schadelijke toepassingen voor mens en milieu werden
verwijderd. Het nieuw clubhuis werd gerealiseerd volgens een architectonisch vernieuwend ontwerp dat
past binnen de landschappelijke en urbanistische context.
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VVW Blankenberge behaalt dit jaar voor de 10e keer op rij een Blauwe Vlag

Royal Belgian Sailing Club, Zeebrugge
Contactpersonen: Benoit Vanden Haute
e-mailadres: havenmeester@rbsc.be ; nick@rbsc.be
Website: www.rbsc.be
Beschrijving: De Royal Belgian Sailing Club Jachthaven Zeebrugge bestaat al sinds 1951. Met een uitgebreid
assortiment activiteiten biedt de club voor elk wat wils, een gemotiveerd en professioneel team houdt de
infrastructuur up to date en maakt er een gezellige plek van. Anno 2015 telt de jachthaven 250 vaste liggers
en jaarlijks een 2.000-tal bezoekers. De faciliteiten voor de leden en bezoekers omvatten onder andere:
ruime en comfortabele ligplaatsen, een eigen dieselstation, douches en toiletten die 24 op 24 uur
beschikbaar zijn, gratis draadloos internet, een milieu-eiland, enz..
RBSC Zeebrugge behaalt dit jaar voor het 6e jaar op rij de Blauwe Vlag.

Quote: Het jaar na jaar behalen van de Blauwe Vlag toont aan dat het ecologische aspect een belangrijke rol
speelt in de Jachthaven.
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ZWEMVIJVERS

Provincie Limburg

De Steenberg, Ophoven
Contactpersoon: Erik Opdenakker
e-mailadres: erik.opdenakker@marec.be
Website: www.marec.be
Beschrijving: MAREC, de intercommunale die de jachthavens Spaanjerd in Ophoven en Herenlaak in
Maaseik uitbaat, behaalde ook de Blauwe Vlag voor haar zwemvijver. Ze zetten ook hier hun goede
inspanningen op het vlak van milieumanagement verder. Het huishoudelijk reglement toont duidelijk de
aandacht voor het verspreiden van milieu-informatie en ondermeer de diverse verspreiding van
afvalbakken over het terrein geven blijk van een actieve inzet op het vlak van milieu-management. In hun
dienstverlening en voorzieningen plaatsen ze veiligheid voorop, een belangrijk Blauwe vlag criterium.

De Steenberg te Ophoven haalt dit jaar voor de 5e maal de Blauwe Vlag!

Quote: Grenzeloos Gezond Genieten aan De Steenberg in Ophoven!

Provincie Antwerpen

De Lilse Bergen (grote en kleine vijver), Lille
Contactpersoon: Fons Van Bael
E-mailadres: info@lilsebergen.be
Website: www.delilsebergen.be
Beschrijving: Het recreatiedomein is al jaren een voorloper op milieuvlak en nam reeds tal van
milieuvriendelijke maatregelen rond water, energie, afval, mobiliteit,... Het afvalwater van De Lilse Bergen
wordt zo in een kleinschalige waterzuivering behandeld en het afval wordt geselecteerd in een centraal
milieupark. Kampeerders op de fiets worden verwelkomd in een heus fietsonthaalpunt. De installatie van
waterbesparende douchekoppen is zowel voor het milieu als voor de energie- en waterrekening een schot
in de roos. De Lilse Bergen heeft als camping en als attractie ook het ecolabel ‘Groene Sleutel’ behaald.

De Lilse Bergen (grote en kleine vijver) behaalt dit jaar voor de 28ste keer op rij de Blauwe Vlag

Recreatiedomein De Mosten, Hoogstraten
Contactpersoon: Rie Voet
E-mailadres: sport@hoogstraten.be
Website: www.hoogstraten.be
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Beschrijving: Het domein organiseert in samenspraak met het gemeentebestuur en scholen tal van
educatieve activiteiten zoals uitstappen naar het natuurlijk waterzuiveringssysteem van de zwemplas. Er is
mooi sanitair blok en twee drinkwaterfonteinen. Vooral hun afvalsortering verdient een pluim: duidelijke
borden en foto’s op de vuilbakken maken dat zelfs het kleinste kind zijn afval in de juiste bak gooit. Op het
domein wordt ook het fietsverkeer (toeristische fietsroutes) gepromoot.
Het domein is heel goed bereikbaar met de fiets en er is een halte van de Belbus van de Lijn.
De Mosten behaalt dit jaar voor de 19e maal de Blauwe Vlag.

Quote: De Mosten is een paradijs waar kinderen en tieners zich naar hartenlust kunnen uitleven. Naast het
zwemmen kan je er gratis volgende sporten beoefenen: beachvolley, badminton, kegelen, basket,
minivoetbal en pingpong. De grote troef is de kleinschaligheid en de netheid/properheid van het domein.
Grote avontuurlijke glijbanen en dergelijke vindt je niet in De Mosten. Wel is het domein, zoals gezegd, een
paradijs voor kinderen met speeltuigen op maat van de kinderen.

Koninklijke Nuclea vzw, Mol
Contactpersoon: Els Jansen
e-mailadres: info@nuclea.be
Website: www.nuclea.be
Beschrijving: Het kleine strand heeft een goed uitgebouwd sorteersysteem voor afval en werkt samen met
de gemeente Mol aan een afvalpreventiebeleid. Nuclea toont aan dat ook kleinschalige initiatieven een
Blauwe Vlag kunnen behalen.

Nuclea behaalt dit jaar voor de 13e maal de Blauwe Vlag.

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker, Mechelen
Contactpersoon: Siska Hendrickx
e-mailadres: reservatie@denekker.be
Website: www.denekker.be en www.facebook.com/denekker
Beschrijving: Het Provinciaal Sport – en Recreatiecentrum De Nekker vzw is de ideale plek om heerlijk te
ontspannen. Hier geniet je rustig van onze zwem- en speelvijver, de verschillende speeltuinen, de
accommodaties zoals ons zwembad, onze binnenspeeltuin, onze aangename cafetaria en het prachtig
aangelegde domein. De Nekker is dan ook de perfecte plaats voor een dagje uit met het hele gezin, enkele
vrienden of met de school.

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker behaalt dit jaar voor de 7e maal de Blauwe Vlag.

Quote: Wij zijn heel fier dat we reeds de 7e keer de blauwe vlag mogen ontvangen! Want we willen alleen
het beste voor onze bezoekers en daar hoort ook een goede waterkwaliteit bij in onze zwemvijver!

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Mol
Contactpersoon: Els Goyvaerts, Jean-Pierre Bulens
Tel: 014/82 95 85, 014/82 95 10
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e-mailadres: jean-pierre.bulens@zilvermeer.be
Website: www. zilvermeer.be
Beschrijving: Een hagelwit strand, een heldere zuivere zwemvijver en een schitterende watersport- en
duikvijver. Er is permanent een pompsysteem actief waardoor het zwemwater steeds van perfecte kwaliteit
is. Speeltuinen voor elke leeftijd, sportmogelijkheden en evenementen. Bovendien wordt het afval
gesorteerd ingezameld. Het Ecocentrum De Goren biedt op maat gesneden milieu-educatieve programma’s
aan voor de bezoekers en drinkwaterfonteinen lessen je dorst aan de ingang. Deze zwemplas staat verdiend
al jaar en dag bekend als het voorbeeld van kwaliteit en milieubewust waterplezier. Het strandgebouw
beschikt over ruim sanitair, kleedruimte en opbergkastjes evenals een degelijk uitgeruste EHBO. Het
Zilvermeer heeft ook voor 2014 het ecolabel de Groene Sleutel in de wacht gesleept voor de camping, de
bivak en het recreatiedomein (zwemvijver, speeltuinen en strand). In mei 2016 zal een waterspeelplaats,
met water uit de zwemvijver klaar staan om vele duizenden kinderen een leuke dag te bezorgen.

Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer behaalt dit jaar voor de 6e maal de Blauwe Vlag.

Quote: “Een bezoek aan het Zilvermeer is niet compleet zonder een duik in het zuivere water van de
zwemvijver. Het behalen van de Blauwe Vlag geeft ons nog een extra boost om het water in optimale
conditie te houden! ”

Provincie Oost-Vlaanderen

Sport- en recreatiepark Blaarmeersen, Gent
Contactpersoon: Lamont Danny
e-mailadres: danny.lamont@stad.gent.be
Website: www.blaarmeersen.be
Beschrijving: Het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen is een groene parel aan de Gentse Watersportbaan.
Vlakbij het historisch stadscentrum van Gent en goed bereikbaar vanuit alle uithoeken van Vlaanderen, is
dit park een oase van rust en een baken van sportiviteit. Bij Blaarmeersen krijgen natuur en milieu een
centrale plaats in tal van activiteiten en in de exploitatie. Netheid van strand en ligweiden zijn een absolute
prioriteit in de dagdagelijkse exploitatie. Diverse sensibiliseringsacties tegen zwerfvuil ondersteunen deze
visie . Met een aangepaste dienstverlening en goede voorzieningen zet Blaarmeersen sterk in op veiligheid.

Het sport- en recreatiepark Blaarmeersen haalt dit jaar voor de 5e opeenvolgende keer de Blauwe Vlag!

Quote: Bezoekers komen wel eens vragen of alles in orde is met kwaliteit van het zwemwater. Dan
antwoord ik: kijk eens naar die Blauwe Vlag! Dan weet je dat alles dik in orde is.

De Gavers, Geraardsbergen
Contactpersoon: Marina Van Waeyenberg
e-mailadres: gavers@oost-vlaanderen.be
Website: www.degavers.be/public



10

Beschrijving: Het domein biedt heel wat ontspanningsmogelijkheden, zowel vrij toegankelijk als
betalend. De 20ha grote vijver, de bossen, wandel- en fietspaden zorgen voor een groene omgeving waar je
gewoon kan genieten van de rust. Met duidelijke infoborden en -punten krijgt de bezoeker alle nodige
milieu-informatie. Onder meer de gescheiden afvalinzameling en het regelmatig schoonmaken van de
facilitaire voorzieningen tonen hun goed milieumanagement. Dat ook veiligheid belangrijk is voor deze
laureaat toont zich o.a. in de EHBO-post en het goed aanwezige reddingmateriaal.

Quote: Er is niets leuker dan op een warme zomerdag van het water en strand te genieten zonder uren in de
file te staan.

Het provinciaal domein De Gavers haalt dit jaar voor de 5e maal de Blauwe Vlag

Provincie West-Vlaanderen

Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers, Harelbeke
Contactpersoon: Ruth Deseyn
e-mailadres: gavers@west-vlaanderen.be
Website: www.west-vlaanderen.be/gavers
Beschrijving: De Gavers ontstonden eind 1970 toen 4 000 000m³ zand werd weggespoten voor de aanleg
van de E3, nu gekend als de E17. Zo ontstond een vijver van 62 ha groot. In de loop der jaren werd het
volledige domein verder uitgebreid. Door bebossingen, natuurontwikkelingsprojecten en recreatieve
uitbouw ontstond een uniek domein waar natuurbehoud, bosbouw natuur- en milieueducatie harmonisch
samengaan met water- en avontuurlijke sporten. Het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers biedt
een uitgebreid sport-, milieu- en natuur-educatief programma aan. Verschillende watersportclubs helpen bij
de uitbouw van de watersport in de Gavers. In de zwemzone van het Gavermeer kunnen op zonnige en
warme dagen dagrecreanten genieten van een duik in het water of zalig genieten op de ligweide.
Natuurverenigingen zetten zich mee in voor het beheer en behoud van de omgeving. Kortom voor elk wat
wils in het provinciedomein De Gavers. De site is totaal afgewerkt met uitzondering van de uitbreiding van
de zwemzone die in de komende jaren zal worden aangelegd.

Het provinciaal domein de Gavers haalt dit jaar voor de 3e maal de Blauwe Vlag!

Quote: “De Gavers is één van de betere waters uit Vlaanderen met de meeste verschillende zeldzame
soorten planten die bijna nergens anders voorkomen.”

Provincie Vlaams Brabant

Kampeerverblijfpark Diepvennen, Londerzeel
Contactpersoon: Sabrina Godtbil
e-mailadres: info@camping-diepvennen.be
Website: www.camping-diepvennen.be
Beschrijving: Diepvennen is een familiebedrijf dat zowel als zwemvijver uitbaat met de grootste zorg voor
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het milieu. Elk jaar gaan tal van bezoekers mee met de begeleide fietstochten, Blauwe Vlagwandelingen en
daguitstappen. Aan de receptie vind je een boordevolle infomap met informatie over verschillende
wandelingen en fietsroutes in de streek. De uitbaters promoten heel enthousiast het selectief inzamelen
van afval.

Kampeerverblijfpark Diepvennen behaalt dit jaar voor de 24e keer op rij de Blauwe Vlag.

Provincie Luik

Wörriken, Bütgenbach
Contactpersoon: Werner Baumgarten / Katrin Mackels
e-mailadres: katrin.mackels@worriken.be ; info@worriken.be
Website: www.worriken.be
Beschrijving: Stuwdam Bütgenbach werd gebouwd rond 1932. De belangrijkste functie is de regulering van
de belangrijkste zijrivier, de Warche, die ontspringt in de buurt van de Belgisch-Duitse grens in de buurt van
Losheim. De Warche werd bekend als een van de meest onvoorspelbare rivieren in België. Om de Warche
beter in toom te houden, en ervoor te zorgen dat de industrieën in Malmedy (o.a. leerlooierijen en
papierindustrie) als van oudsher over voldoende water te kunnen laten beschikken, werd de stuwdam
Bütgenbach samen met de op stroom afwaarts gelegen en de eerder in 1929 voltooide stuwdam in
Robertville gebouwd, gelegen bij de stad Malmedy. De exploitant van de dam is het energie -
distributiebedrijf Electrabel. Het centrum Worriken, met zijn chalets, bungalows, een camping, een sport
oord, diverse sportieve mogelijkheden en zijn VENNtastic Beach, zijn direct gelegen aan de oevers van het
120 hectare grote stuwmeer Het strand werd aangelegd in 2008 en toen ook geopend. Het strand met een
grootte van 8000 m² heeft onder meer, een 150 m lang zandstrand, een kleine baai voor de jongere gasten,
een bewaakte zwemzone van 2.000 m² met eilandjes om te zonnebaden, een trampoline, een klimberg, een
speeltuin en een 1.200 m² groot strand voorzien van tribunes voor volleybal, voetbal en handbal.

Quote: “Omdat de Blauwe vlag een erkenningswaarde bezit, zijn wij er trots op om ons strand te kunnen
versieren met deze vlag”

Wörriken haalt dit jaar voor de 3e maal op rij de Blauwe Vlag!

Kontaktperson: Werner Baumgarten / Katrin Mackels
E-mail: katrin.mackels@worriken.be ; info@worriken.be
Website : www.worriken.be
Beschreibung: Die Talsperre Bütgenbach wurde um 1932 errichtet. Ihre Hauptaufgabe ist die Regulierung
ihres Hauptzuflusses, der Warche, die in der Nähe zur belgisch-deutschen Grenze bei Losheim entspringt.
Die Warche war als einer der unberechenbarsten Flüsse in Belgien bekannt. Zur Regulierung der Warche,
aber auch damit die Industrien in Malmedy (Gerbereien und Papierindustrie) immer über genügend Wasser
verfügten, wurde die Talsperre Bütgenbach zusammen mit der flussabwärts gelegenen und schon 1929
errichteten Talsperre in Robertville in der Gemeinde Waimes erbaut. Der Betreiber der Talsperre ist das
Energieverteilungsunternehmen Electrabel. Direkt am Ufer des 120 ha großen Stausees befindet sich das
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Zentrum Worriken mit seinen Chalets, Camping, Sporthouse, Bungalows, seinen verschiedenen
Sportmöglichkeiten und seinem VENNtastic Beach. Der Strand wurde im Jahr 2008 angelegt und eröffnet.
Der Badestrand –mit einer Größe von 8000 m² - bietet unter anderem einen 150 m langen Sandstrand, eine
kleine Badebucht für die jüngeren Gäste, eine bewachte Badezone von 2.000 m² mit Inseln zum Sonnen,
einem Trampolin, einem Klettereisberg, einen Spielplatz sowie ein 1.200 m² großes Beachfeld mit Tribüne
für Volleyball, Soccer oder Handball.

Quote: Da das Blue flag Label einen Wiedererkennungswert hat, sind wir stolz darauf unseren Strand mit
dieser Flagge schmücken zu dürfen.

Worriken erhält in diesem Jahr die “Blaue Flagge” zum dritten Mal in Folge!

Provincie Luxemburg

Lac de Conchibois, Saint-léger
Contactpersoon : Monique JACOB of Daniel TOUSSAINT
e-mailadres: monique.jacob@publilink.be - daniel.toussaint@publilink.be
Website: www.saint-leger.be
Beschrijving: Waar kun je nog « in het wild » baden en zwemmen in helder bronwater? De zwemvijver van
Conchibois in Saint-Léger-en-Gaume, ook wel het « dorp van de honing » genoemd, biedt deze
mogelijkheid, het resultaat van een beschermde natuur. Door middel van wekelijkse analyses wordt de
kwaliteit van het water gegarandeerd. Het ontspanningsgebied is goed bereikbaar en voorzien van alle
gemakken, met speciale aandacht voor de veiligheid van onze badgasten. De landelijke omgeving is
bijzonder goed geïntegreerd met zijn opmerkelijke natuur en de architectonische schoonheid van Gaume,
dat alles in harmonie met zijn bezoekers of ze nu sport willen beoefenen of een gezellige tijd willen
doorbrengen met de familie.
Redders in het seizoen, waterfietsen, speeltuin, douches, cafetaria maar ook een familieruimte en picknick
mogelijkheden, maken van Lac de Conchibois een idyllische plek onder de zon van Gaume. En daarbij is dit
alles gratis toegankelijk.

Het Lac de Conchibois haalt dit jaar voor de 6e maal op rij de Blauwe Vlag !

Personnes de contact: Monique JACOB ou Daniel TOUSSAINT
E-mail : monique.jacob@publilink.be - daniel.toussaint@publilink.be
Web site : www.saint-leger.be
Description : Se baigner, nager dans une eau de source « à l’état sauvage », à la qualité garantie par des
analyses hebdomadaires, jaillissant d’une nature préservée. Tel est le programme du plan d’eau de
Conchibois à Saint-Léger-en-Gaume, également « village du miel ». Un espace de détente facilement
accessible, sécurisé et équipé, dans un remarquable environnement paysager et arboré mariant nature et
beauté architecturale gaumaise, au calme d’une vraie convivialité tant familiale que sportive.
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Maîtres-nageurs en saison, pédalos, douches, cafétéria mais aussi des espaces familiaux et de pique-nique
ainsi que des jeux d’enfants en font un endroit idyllique sous le soleil de Gaume. Toutes ces merveilles sont
gratuitement accessibles.

Le lac de Conchibois obtient cette année le label Pavillon Bleu pour la 6e fois consécutive !

Contact person : Monique JACOB or Daniel TOUSSAINT
E-mail: monique.jacob@publilink.be - daniel.toussaint@publilink.be
Web site : www.saint-leger.be
Description: Bathing, swimming in a spring water « in the wild », whose quality is assured by weekly tests,
gushing out of a protected nature. This is the program of the lake area of Conchibois in Saint-Léger-en-
Gaume. A relaxation area easily accessible, secure and equipped, in a remarkable landscape environment
combining nature, trees and architectural beauty of Gaume, for a genuine familial and sporty conviviality.
Lifeguards in season, pedal boats, showers, cafeteria, but also familial picnic areas and games for kids make
it an idyllic place in the sunny Gaume. All these wonders are accessible for free.

The Lake of Conchibois gets this year the Blue Flag for the 6th time in a row!
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Meer info over het Blauwe Vlag programma vindt u terug op www.blauwevlag.be en www.blueflag.global.


