
 
Communicatie rond de acties uitgevoerd door ISECA partners 

 

Naam en adres van jouw 

instituut  

The Centre for the Economics and Management of Aquatic Resources, 

Centrum voor Economie en Management van de aquatische 

rijkdommen (CEMARE), Universiteit van Portsmouth, St. George’s 

Building, 141 High Street, Portsmouth, PO1 2HY, UK 

Contact 

Naam :  

Rol in uw instituut :   

 

Dr. Prem Wattage 

Onderzoekster 

Eenvoudige tekst om de 

missie en het werk van 

jouw instituut te 

definiëren   

Gespecialiseerd internationaal onderzoekscentrum binnen de 

universiteit verantwoordelijk voor het bevorderen van multidisciplinair 

onderzoek op de watervoorraden en het beheer ervan (economie en 

management). CEMARE is actief betrokken bij studies, advies, 

training en ontwikkeling, met name in de economie en het 

visserijbeheer (+ uitgebreide expertise in de aquacultuur, de 

sportvisserij, zoetwatervissen en gebieden voor kustbeheer). Het 

centrum heeft actieve relaties voor samenwerking op nationaal, 

regionaal en internationaal niveau met een breed scala van 

gouvernementele, intergouvernementele en niet-gouvernementele 

organisaties, alsmede ook andere universiteiten en 

onderzoeksinstellingen. 

Eenvoudige tekst om de 

link tussen uw werk en 

het ISECA project te 

verduidelijken 

Ik ben een econoom met expertise in natuurlijke 

hulpbronnen/rijkdommen en betrokken bij de socio-economische 

analyse van eutrofiëring in het Engels Kanaal en het Zuidelijke deel 

van de Noordzee. 

De achteruitgang van de waterkwaliteit van onze kusten heeft grote 

gevolgen op de economische sector (visserij, kusttoerisme,...) en 

heeft mogelijks een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Het brede 

publiek heeft tal van opties om te helpen de waterkwaliteit te 

verbeteren. Deze opties worden ondervraagd aan de hand van een 

enquête opgesteld door CEMARE. We vragen de mensen in welke 

mate ze bereid zijn geld te besteden om bij te dragen tot een betere 

waterkwaliteit. De ondervraging gaat uit van de situatie in de Solent 

wateren (tussen Engeland en de Isles of Wight), welbekend als 

recreatiegebied, druk bezocht omwille van de prachtige fauna en flora 

en tevens een toevluchtsoord voor verschillende diersoorten. Naast 

het bestaan van verschillende alternatieven om de waterkwaliteit te 

verbeteren of te handhaven (o.a. een betere behandeling van 

afvalwater door waterzuiveringsstations en een reductie van het 

gebruik van kunstmeststoffen in de landbouw) vroegen we ook de 

bereidwilligheid tot een financiële bijdrage (jaarlijkse belasting). De 

enquête kan zowel gebruikt worden door de beleidsmakers als door 

het brede publiek om maatregelen te treffen  om de waterkwaliteit te 

verbeteren. 



Eenvoudige tekst om de 

belangrijkste 

onderwerpen waaraan je 

werkt, welke tevens 

interessant zijn voor 

andere wetenschappers, 

te definiëren 

Het ecosysteem van de kust kan worden bestudeerd aan de hand van 

een interdisciplinaire aanpak. Ik ben vooral bezig met de waardering 

van het ecosysteem (assessment) welke een integraal onderdeel is 

van ecosysteemduurzaamheid. 

 

Eenvoudige tekst om de 

onderwerpen waaraan je 

werkt, belangrijk voor 

het brede publiek, te 

definiëren 

Het begrijpen van de algehele waarde van het  kustecosysteem door 

het grote publiek is een essentiële stap op weg naar het bereiken van 

de duurzaamheid van het kustecosysteem. Over het algemeen 

onderschatten wij de waarde van de rijkdommen van de 

kustgebieden.  

Welke evenementen gaat 

U organiseren en aan 

welke neemt U zelf deel? 

(Naam en datum 

evenement) 

We organiseren internationale conferenties  

vb. Marine Fish 2012, Sri Lanka (augustus 2012) 

Videos en foto’s (vrij van 

auteursrechten) om uw 

werk in het ISECA project 

te illustreren  

Foto’s van ISECA onderzoeksgebieden (veldonderzoek) 

 

 


