
 

 

Probleemstelling 

De kennis rond fysische kustprocessen (sedimenttransport, stromingen, eolisch zandtransport, …) is 
versnipperd aanwezig bij Belgische onderzoeksgroepen. Veelal worden ad hoc studies uitgevoerd 
waardoor er geen continue kennisopbouw gegarandeerd wordt. Een bijkomend probleem is het feit dat 
de data vaak niet publiek beschikbaar komt. Er is m.a.w. nood aan een samenwerking tussen de 
Belgische onderzoeksgroepen en instellingen om hun kennis m.b.t. fysische kustprocessen samen te 
brengen, kennisleemten te identificeren en onderzoek hierin te initiëren en alle vergaarde informatie en 
data publiek te delen. Dit werk komt tevens ten goede van onderzoeksgroepen met expertise in de 
mariene biologie en ruimtelijke planning, overheidsinstanties, ngo’s, consultants en baggerbedrijven 
die als eindgebruikers betrokken zullen worden in dit project. 

 

Profiel wetenschappelijke Expertengroep “Kust dynamiek” 

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) kan Expertengroepen oprichten als onderdeel van zijn 
Wetenschappelijke Commissie. Deze thematische werkgroepen worden samengesteld uit de meest 
relevante experten uit België en het buitenland. De voorzitter van een Expertengroep rapporteert 
rechtstreeks aan de wetenschappelijke kerngroep. Een medewerker van het VLIZ geeft ondersteuning 
als secretaris-rapporteur. Er wordt een Expertengroep “Kustdynamiek” opgericht met een vierledige 
doelstelling: 

• Het bevorderen van de opbouw en toegang tot  openbare kennis en data rond fysische 
kustprocessen, in het bijzonder, de dynamiek en evolutie van de zandige kust en het gedrag 
tegenover kustgevaren in het kader van een veranderend klimaat.   

• Het activeren en ondersteunen van samenwerking tussen Belgische onderzoeksgroepen om 
hun kennis m.b.t. fysische kustprocessen te bevorderen, onderzoek hierin te initiëren en 
mechanismen inschakelen om alle vergaarde informatie en data te delen. 

• Een platform aanbieden waar experten op het gebied van golven, stromingen en zand 
interacties in kustgebieden samenkomen en waar men terecht kan voor leidraden en 
informatie over toegang en toepassingen van de opgebouwde wetenschappelijke kennis.  

• Een adviserende en harmoniserende rol spelen bij de aanpak voor het onderzoeken van 
complexe problematieken aan de kust, de ontwikkeling van gepast instrumentarium en het 
ondersteunen van de kennisoverdracht naar beheers- en beleidsinstanties. 

De bevindingen en aanbevelingen van de Expertengroep “Kustdynamiek” worden gerapporteerd aan 
de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ. 

Specifieke doelstellingen 

1. Acties ondernemen voor het harmoniseren, centraliseren en het faciliteren van de toegang tot 
alle gegevens die nuttig zijn (dienen gebruikt te worden) voor het opbouwen van openbare 
(wetenschappelijke) kennis rond fysische kustprocessen, in het bijzonder, de effecten van 
klimaatverandering op de dynamiek en evolutie van de zandige kust en van de gerelateerde 
kustgevaren. 
 

2. Directe bijdrage leveren aan de opbouw van kennis (kansen creëren of vinden) via het 
bevorderen van projecten en activiteiten rond:  
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a. De studie van de dynamiek van de zandige kust tot en met de voordelta, inclusief 
kusthavens, voor wat betreft water- en zandbewegingen onder invloed van 
stromingen en golven. 

b. De studie van de invloed van de effecten van klimaatverandering op deze processen. 
Dit omvat het begrijpen, beschrijven, kwantificeren, modelleren en voorspellen van 
kustgevaren. 
 

3. Identificeren van kennisleemten:  
a. Onderwijs: de groep identificeert kennisleemten in onderwijsprogramma’s en maakt 

een voorstel/ organiseert/faciliteert/ondersteunt opleidingen, stages en andere 
activiteiten in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra binnen en buiten 
Vlaanderen/België. (Het VLIZ zal hier een sleutelrol spelen).  

b. Projecten en onderzoeksprogramma’s: de groep maakt een 
voorstel/adviseert/ondersteunt de ontwikkeling van projecten en 
onderzoeksprogramma’s in verband met de kust (inclusief de voordelta en de 
kusthavens) als fysisch systeem. 
 

4. Adviseren en initiëren van kennisoverdracht van (maatschappelijke) kennis voor onderwijs 
en/of academische en/of wetenschappelijk doelen, het  ondersteunen van initiatieven voor de 
overdracht van wetenschappelijke kennis en de vertaling naar bruikbare producten ter 
ondersteuning van  beheerders en beleidsmakers. 
 

5. De Expertengroep zorgt voor kwaliteitsborging bij onderzoek en kennisontwikkeling en dit voor 
de verschillende lopende projecten en/of onderzoeksprogramma’s. Dit gebeurt door middel 
van het uitvoeren van onafhankelijke reviews op verzoek van een opdrachtgever (de overheid, 
de onderwijssector of een wetenschappelijke instelling). 
 

6. Fondsenwerving: Het voorbereiden van projectvoorstellen en initiatieven met als doel 
fondsenwerving voor de uitvoering van een of meerdere van de hierboven beschreven taken. 
(universiteiten met ondersteuning van/in samenwerking met non-profit organisaties en/of 
openbare instellingen)  

De doelstellingen 3 t.e.m. 6 zijn opgemaakt om op langere termijn te realiseren. 

 

Agenda  

De hoofdtaak van de Expertengroep is de opmaak van een projectvoorstel voor de volgende oproep 
voor projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit i.k.v. Strategisch Basisonderzoek 
(programma 2014-2015, oproep januari 2015) van IWT.   

De Expertengroep wordt een eerste maal samengeroepen in mei 2014 en vergadert tweemaandelijks. 
Zodra het projectvoorstel aanvaard is, worden de leden van de Expertengroep opgenomen in een 
begeleidingscommissie die de projectuitvoering opvolgt. Indien het projectvoorstel niet weerhouden 
wordt door IWT, zal een alternatief plan uitgewerkt worden. 

1. De eerste samenkomst van de Expertengroep vindt plaats op 16 mei 2014 na de 
goedkeuring van de referentietermen door de wetenschappelijke kerngroep en de raad van 
bestuur van het VLIZ. Op deze startvergadering worden volgende doelstellingen 
vooropgesteld: 

• Bespreken en goedkeuren van de referentietermen van de Expertengroep; 
• Bespreken en bevestigen samenstelling Expertengroep en eindgebruikersgroep; 
• Bespreken en bevestigen voorzitter Expertengroep; 
• Bespreken en valideren van de doelstellingen van de Expertengroep; 
• Bespreking van concept, structuur en inhoud van het projectvoorstel: afstemming van inhoud 

en structuur op doelstellingen. 
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2. De tweede vergadering van de Expertengroep is gepland op 1 juli 2014. Tijdens dit overleg 
worden de ontwerpteksten van het projectvoorstel besproken alsook de data voor de volgende 
bijeenkomsten.  

In eerste instantie focust het projectvoorstel op de kennis en het onderzoek m.b.t. fysische 
kustprocessen. Biologische/ecologische aspecten van de kust alsook ruimtelijke planning behoren 
voorlopig niet tot de scope van de Expertengroep, maar experten in beide domeinen worden wel 
uitgenodigd in de eindgebruikersgroep. Fysische data van het strand, zowel historische als recente 
gegevens, worden gecapteerd, op compatibiliteit en kwaliteit gecontroleerd, gearchiveerd en verwerkt. 
Het betreft hier ruwe data en metadata van o.a. topografie, bathymetrie, golven, stromingen, 
zandkarakteristieken. Deze data zijn nodig om langetermijnsvoorspellingen te maken over de evolutie 
van de kust en dit i.k.v. klimaatsverandering en kustveiligheid. Om tevens de data van 
studieopdrachten te capteren, wordt de overheid als voornaamste opdrachtgever betrokken. Één van 
de belangrijke aandachtspunten is om in alle toekomstige bestekken een verplichting in te voeren om 
de data (ruwe data en metadata) die geproduceerd en gecapteerd wordt i.k.v. studieopdrachten op een 
centraal dataportaal te plaatsen. Hiervoor dient uiteraard een bepaald bedrag gereserveerd te worden. 

Het projectvoorstel focust m.a.w. op de valorisatie van fysische data. Verschillende datasets worden 
vergeleken en gekoppeld om vervolgens in te zetten in studies. Dit studiewerk gebeurt bij voorkeur in 
(academische en/of wetenschappelijk) onderzoeksinstellingen waar 4 tot 5 onderzoekers studies 
uitvoeren over bijvoorbeeld: 

• Huidige en toekomstige evolutie van duinen, stranden en vooroever onder invloed van 
zeespiegelrijzing  

• Interactie tussen golven en stromingen in heel ondiep water en effecten op de zanddynamiek 
op verschillende tijdschalen 

• Kwantificeren van zandtransport in/uit en langs de kust en kusthavens  
• Water- en sedimentuitwisseling in de voordelta 
• Effecten van klimaatverandering op de sedimentbalans langs de Belgische kust 
• ….. 

Voorstel van samenstelling Expertengroep1 (samengesteld uit mensen met een academische 
achtergrond/kennis rond fysische aspecten van kustprocessen –golven-stromingen-sediment 
dynamiek-, ervaring met wetenschappelijk onderzoek) 

• Universiteit Gent: Peter Troch en Andreas Kortenhaus (Weg- en Waterbouw), Tom De Mulder 
(Hydraulica), David Van Rooij (Renard Centre), Philippe De Maeyer (Geografie) 

• KULeuven: Jean Berlamont (voorzitter), Jaak Monbaliu, Erik Toorman, Jos Van Orshoven 
(SADL - Spatial Application Division Leuven) 

• VUB: Margaret Chen 
• BMM: Vera Van Lancker, Dries Van Den Eynde 
• WL – FHR: Frank Mostaert, Rosalia Delgado, Toon Verwaest, Tomas Van Oyen 
• VLIZ (secretariaat): Jan Mees, Simon Claus, Tina Mertens 

 

Het projectvoorstel wordt op geregelde basis afgetoetst met een eindgebruikersgroep, waarin o.a. 
zetelen: 

• Belgische marine: Sonia Papili 
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Belgische Geologische Dienst: Cecile 

Baeteman 
• Onderzoeksgroepen met expertise in de mariene biologie: 

1 KHBO (Björn Vande Walle) en VITO (Bart Deronde) kunnen geen engagement aangaan t.a.v. de 
Expertengroep Kustdynamiek. Mogelijks wordt in de toekomst een vervanger voor Björn Vande Walle 
aangeduid om deel te nemen.  
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o Universiteit Antwerpen: Patrick Meire 
o INBO: Jurgen Tack 
o Universiteit Gent: Magda Vincx 

• Onderzoeksgroepen met expertise in ruimtelijke planning: 
o Universiteit Gent: Frank Maes (Maritiem Instituut), Georges Allaert (Afdeling Mobiliteit 

en Ruimtelijke Planning (AMRP)) 
• Overheidsinstanties: 

o FOD Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-
Generaal Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Michaël Kyramarios 

o FOD Economie: Marc Roche 
o afdeling Kust: Kathleen Bernaert, Elias Van Quickelborne 
o afdeling Maritieme Toegang: Chantal Martens, Ellen Maes (Vlaamse Baaien) 
o Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV): Toon Petermans en Jo 

Van Valckenborgh 
o Ruimte Vlaanderen: Charlotte Geldof, Stijn Vanderheiden (afdeling Gebieden en 

Projecten – standplaats Brugge) 
o Provincie West-Vlaanderen - Streekhuis Kust - Gebiedsgerichte Werking – Kust: 

Hannelore Maelfait 
o Agentschap voor Natuur en Bos: Leni Demarest 

• Ngo’s: 
o Natuurpunt: Nathalie De Snijder 

• Consultants: 
o Éénmansbedrijven: Julien De Rouck, Rik Houthuys, Koen Trouw 
o Ingenieurs- en architectenbureaus: IMDC, Antea, Arcadis, eCOAST 
o Surveybedrijven: Eurosense, G-tec, GEOxyz, dotOcean 

• Baggerbedrijven: 
o Jan De Nul 
o DEME 

 

Rol van de leden in de Expertengroep 

• De leden zullen hun kennis en expertise gebruiken zonder bias of vooringenomenheid, en 
objectief rapporteren aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ. 

• De leden engageren zich om een actieve rol op te nemen en de concrete afspraken die 
werden vastgelegd in de doelstellingen (zie hierboven) na te komen. 

• De leden zullen betrokkenheid tonen bij het werk, minstens tot de afwerking van het 
projectvoorstel. 
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