
 

 

Het Vlaams Instituut voor de 

Zee (VLIZ) brengt sinds 2013 

in samenwerking met mariene 

experten uit het onderzoek, het 

beleid, de bedrijfswereld en 

middenveldorganisaties het 

Compendium voor Kust en Zee 

uit. Dit  kennisdocument 

integreert de socio-economische, 

ecologische en institutionele 

aspecten van de kust en zee in 

Vlaanderen en België. Het 

Compendium omvat een 

uitgebreid 

achtergronddocument met een 

overzicht van het 

zeewetenschappelijk landschap 

(Ho 1), een samenvatting van 

de kennis met betrekking tot 

verschillende gebruiksfuncties 

van de kust en zee (Ho 2), een 

overzicht van de relevante 

wetgeving en beleids-

instrumenten en een toelichting 

van het raakvlak tussen het 

marien onderzoek en het beleid 

(Ho 3). Een reeks afgeleide 

communicatieproducten worden 

aangeboden via de website. 

www.compendiumkustenzee.be  

 

Wegwijzer 'Financieringsinstrumenten voor 

Mariene Onderzoeks- en Innovatieprojecten  

   
De Wegwijzer  (02/2015) 

zet de relevante 

financieringsmogelijkhe

den voor mariene 

onderzoeks- en 

innovatieprojecten op 

een rij (Europees, 

federaal en Vlaams). 

Van elk financieringsinstrument wordt 

een overzicht gegeven (budget, looptijd, 

voorgaande financieringsinstrumenten,  

 

geografisch bereik, doelgroep, mariene 

componenten, legale basis, website), 

alsook een abstract met de algemene 

doelstellingen en een uitweiding over de 

mariene component. De verwijzing naar 

de website van het financieringskanaal 

(webpagina met calls, Belgische/Vlaamse 

aanspreekpunten, etc.) zorgt ervoor dat 

geïnteresseerden zich verder kunnen 

informeren. 

 

Vademecum 'Mariene beleidsinstrumenten 

en wetgeving voor het Belgisch deel van de 

Noordzee 
 

Het Vademecum (02/2014) is een afgeleid product van het 

Compendium voor Kust en Zee. Deze publicatie geeft een 

overzicht van de meest relevante beleids- en wetgevende 

instrumenten die van toepassing zijn op het Belgisch deel van de 

Noordzee, de kustzone of het Schelde-estuarium. Het vademecum 

behandelt zowel internationale, Europese, federale als Vlaamse 

wetgeving.  

Compendium voor Kust en Zee 
        

 

Kennisdocument voor Kust & Zee 

Het Compendium voor Kust en Zee bundelt wetenschappelijk 

onderbouwde informatie en gegevens uit het Vlaamse/Belgisch marien- 

maritiem onderzoek en geeft een overzicht van de wetgeving en 

beleidsinitiatieven die van toepassing zijn voor de verschillende 

gebruikers van de kust en zee. 

 



 LANCERING DINSDAG 24 NOVEMBER 2015  
Zaal de Schelp, Vlaams Parlement (13u-16u) 

 

In het najaar van 2015 wordt de tweede versie van het 

Compendium voor Kust en Zee gelanceerd, in het bijzijn van 

minister Muyters. Naast de geactualiseerde themateksten, 

wordt dan in samenwerking met het netwerk van mariene 

experten in Vlaanderen en België nieuwe en 

geactualiseerde afgeleide producten uitgebracht: een 

brochure met een overzicht van de mariene 

onderzoeksgroepen, een vademecum met de 

mariene/maritieme wetgeving, een wegwijzer van de 

financieringsinstrumenten voor mariene onderzoeks- en 

innovatieprojecten en een catalogus met de mariene 

infrastructuur. De interactieve Compendium-website zal 

toelaten om gericht en snel informatie op te zoeken. 

 

www.compendiumkustenzee.be 

 

Brochure 

Marien 

onderzoek  
 

De brochure brengt 

de Belgische 

onderzoeksgroepen die hun onderzoek 

wijden aan mariene, kustgebonden en/of 

estuariene onderzoeksthema’s in kaart. 

De  brochure ontsluit de mariene 

expertise op het niveau van de 

individuele mariene onderzoeksgroepen 

(MOGs), en promoot deze expertise actief 

in het binnen- en buitenland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogus 

Mariene 

onderzoeks-

infrastructuur 
 

De catalogus geeft een overzicht 

van de infrastructuur en daaraan 

verbonden technische expertise 

die beschikbaar is in de mariene 

onderzoeksinstellingen.  

De catalogus faciliteert verdere 

samenwerking - zowel nationaal 

als internationaal - en een 

optimale benutting van de 

bestaande infrastructuur.   

 

 

www.compendiumkustenzee.be

