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Groen bouwen op zee, bij definitie een schoolvoorbeeld van 
positieve interacties tussen  

industrie, beheerders en wetenschappers  



Deze presentatie… 

• De context: Blauwe groei en marien milieubeheer 
 
 

• Een weelde aan samenwerkingsmogelijkheden tussen industrie, beheerders en 
wetenschappers 
 
 

• Benodigde ingrediënten: Pro-actieve, open en geïnformeerde houding 

Wetenschap 

Industrie 

Milieubeheer 



Blauwe groei is de langetermijnstrategie voor meer duurzame groei 
in de mariene en maritieme sectoren. De EU erkent dat de zeeën en 

oceanen aanjagers kunnen zijn voor de Europese economie met 
een groot potentieel voor innovatie en groei” (EC DG Mare). 

Blauwe groei 

Duurzaam : “voldoet aan de noden van de huidige generatie zonder deze van de 
toekomstige generaties te compromiteren”. 
 
1.  man-made kapitaal, vb. infrastructuur 
2.  human kapitaal, vb. kennis 
3.  natuurlijk kapitaal, vb. ecosysteemdiensten 
 

Beheer mariene milieu inherent verbonden 
met blauwe groei. 



1850 2000 

Aan de wieg van blauwe groei 
Het beheer van het mariene milieu: van vroeger tot nu… 
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Het beheer van het mariene milieu: van vroeger tot nu… 

Ecosysteem 

mens 

Ecosysteem 

mens 

Ecosysteem 

1850 2000 

Beheer = non-issue Van een  
controlerend beheer 

Naar een 
samenwerkend beheer 

Blue growth 

Over green consumerism 



Waar en wanneer samenwerken? 
Pro-actieve, open en geïnformeerde houding: de garantie tot succes 

1. Vroege ontwikkelingsfase 
 
 

2. Vergunningsprocedure 
 
 

3. Monitoring en auditing 
 
 
a) Constructiefase 

 
 

b) Operationele fase 
 
 

c) Ontmantelingsfase 



Waar en wanneer samenwerken? 
Vroege ontwikkelingsfase: geïnformeerd kennisoverleg 
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3. Monitoring en auditing 
 
 
a) Constructiefase 

 
 

b) Operationele fase 
 
 

c) Ontmantelingsfase 

Waar en wanneer samenwerken? 
Vergunningsprocedure: Kennisgedreven afweging 

Onderzoek 

Alternatieven 



1. Vroege ontwikkelingsfase 
 
 

2. Vergunningsprocedure 
 
 

3. Monitoring en auditing 
 
 
a) Constructiefase 

 
 

b) Operationele fase 
 
 

c) Ontmantelingsfase 

Waar en wanneer samenwerken? 
Constructiefase: beperking negatieve impacts 



1. Vroege ontwikkelingsfase 
 
 

2. Vergunningsprocedure 
 
 

3. Monitoring en auditing 
 
 
a) Constructiefase 

 
 

b) Operationele fase 
 
 

c) Ontmantelingsfase 

Waar en wanneer samenwerken? 
Operationele fase: vinger aan de pols en kennisverwerving 

…naar win-win onderzoek 

Van basismonitoring naar gericht onderzoek 



1. Vroege ontwikkelingsfase 
 
 

2. Vergunningsprocedure 
 
 

3. Monitoring en auditing 
 
 
a) Constructiefase 

 
 

b) Operationele fase 
 
 

c) Ontmantelingsfase 

Waar en wanneer samenwerken? 
Ontmantelingsfase: hoe verder? 

Rig-to-reef concept 

? 



Biomassa m-² y-1 

Biomassa / windmolen 

Biomassa / Alpha Ventus park 

Biomassa / alle Duitse windparken 
15000 t 

20.5 t 

1.7 t 

5.3 kg 

Dannheim et al. (unpubl.) – preliminaire data 

Biomassa export 

Eén windmolen: 
+ 38%  

Windmolenpark 
+ 5% 

Duits deel van de Noordzee: 
+ 0,4% 

Waar en wanneer samenwerken? 
Ontmantelingsfase: hoe verder? 



1. Fondsen m.b.t. monitoring (vb. WinMon) 
 

2. Onderzoeksfondsen 
 
a. Onderzoeksprojecten 

 
i. Industrie (vb. UNDINE) 
ii. Nationale onderzoeksfondsen (vb. FaCE-It) 
iii. Internationale onderzoeksfondsen (vb. EMVF) 

 
b. Doctoraatsonderzoek (vb. IWT, FWO) 

 
3. Internationale werkgroepen (vb . ICES WGMBRED, WGMRE) 

Hoe te realiseren en ontwikkelen? 
De handen in elkaar! 



Groen bouwen op zee, bij definitie een schoolvoorbeeld van 
positieve interacties tussen  

industrie, beheerders en wetenschappers  
Conclusies  

1. Blauwe groei en marien milieubeheer hand in hand: de garantie voor succes 
 

2. Een weelde aan samenwerkingsmogelijkheden tussen industrie, beheerders en 
wetenschappers 
 

3. Pro-actieve, open en geïnformeerde houding noodzakelijk: informatie-uitwisseling én 
inzet financiële middelen 
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