
Compendium voor Kust en Zee

Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, 
ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in 

Vlaanderen en België
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Aanleiding Compendium voor Kust en 
Zee

• Groeiende vraag naar overzicht en integratie van de 
informatie over kust en zee VL en B

• Succes MIRA achtergronddocument Thema Kust en Zee

• Europese context: het geïntegreerd maritiem beleid

• Nood aan integratie van ecologische en socio-
economische data en informatie, gebiedsgericht



Compendium voor Kust en Zee 

• Aansluiting bij strategische doelstellingen VLIZ vastgelegd 
in het Convenant van de Vlaamse overheid met het VLIZ  
(2012-2016).

• Opname in de operationele doelstellingen van het 
Convenant van het VLIZ ter invulling van de strategische 
doelstellingen: 

‘Het ondersteunen van een duurzaam en wetenschappelijk 
onderbouwd beleid voor de kustzone, de zeegebieden en de 
aanpalende estuaria, door het aanreiken van beleidsrelevante 
wetenschappelijke informatie. Het VLIZ zal hierbij ook instaan 
voor de productie van het ‘Compendium voor Kust en Zee’



Doelstellingen:

Bundelen van zeewetenschappelijke kennis in Vlaanderen/ 
België.

Doorverwijsfunctie naar onderliggend onderzoek 
(‘Uitstalraam’).

Overzicht bieden van het versnipperde zeewetenschappelijke 
landschap en het mariene/maritieme beleid.

Bijdragen tot ontsnippering en verhoogde 
communicatie binnen mariene/maritieme sfeer.

Instrument bij het streven naar een Duurzaam en 
Geïntegreerd Marien/Maritiem Beleid en 
Kustzonebeheer



Doelgroep:

Richt zich op professionele gebruiker :

• Wetenschappers uit alle disciplines

• Brede groep van deskundigen die professioneel actief 
betrokken zijn bij de kust en de zee, en dit op Europees, 
nationaal, regionaal, of lokaal niveau

• Vertegenwoordigers van de bedrijfswereld en innoverende 
krachten 

Richt zich niet op het brede publiek :

Wel afgeleide communicatie-producten



Geografische afbakening:



Het proces:

Bevraging van +/- 60 personen uit wetenschap en beleid voor 
visievorming concept.

VLIZ wetenschappelijke kerngroep, INBO, VMM, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, EWI, DG-MARE, MD&K 
(Afdeling Kust), Dienst Marien Milieu, ILVO, BMM, Haven- en Waterbeleid, Internationaal milieubeleid, Maritiem 
Instituut, VNSC – communicatie, MINA-raad, Flanders Marine Cluster, SALV, Toerisme Vlaanderen, Vlaamse 
Havencommissie, ESF – Marine Board, ECOBE (UA), Afdeling Maritieme Toegang, Rederscentrale, RCMG (Ugent), 
Provincie West-Vlaanderen, Structuur Kustwacht, VIOE (AOE), VUB, RWO,…

Expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’ voor 
aansturing, validatie, kwaliteitsborging van het product.

EWI, OSPAR, Maritiem Instituut UGent, MARBIO Ugent, VLIZ wetenschappelijke kerngroep, Agentschap 
Onroerend Erfgoed, ULg, Dienst marien milieu, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, VMM-MIRA, 
Minaraad, BELSPO, SALV, provincie West-Vlaanderen, ESF-Marine Board, VLIZ (Coördinatie, 
Communicatie, Secretariaat)

Teksten Compendium ism co-auteurs en lectoren



Het proces:



Het product: concept & inhoud

5-jaarlijks kennisdocument digitaal en op papier:

• Uitgebreid achtergronddocument 

• Focusrapport (30-40 blz.)

• Samenvatting (max. 3 blz.)

• Bundeling van tijdsreeksen

• Aantal afgeleide (communicatie)producten

Eerste versie 2013, interactieve website met indicatoren in 
2015

Tweetalig: Nederlands en Engels

Eigen branding  voor deze collectieve inspanning



Het product: concept & inhoud



Stand van zaken



Stand van zaken



Bedankt voor de aandacht!

Meer informatie: 
http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Compendium

Contact: compendium@vliz.be


