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INDICATORRAPPORT MARIEN ONDERZOEK EN 
INNOVATIE 2018

∕	Mariene onderzoekscapaciteit
∕	Bibliometrische analyse en technometrie
∕	Mariene	onderzoeksfinanciering

Het	 ‘Indicatorrapport	Marien	Onderzoek	en	Innovatie	2018’	brengt	het	Vlaams/
Belgisch	marien onderzoekslandschap op een systematische wijze in kaart. 
Dit	 rapport	 bevat	 tijdsreeksen	 over	 de	 aanwezige	 onderzoekscapaciteit 

maar evenzeer over de wetenschappelijke output, opleidingen en 
onderzoeksfinanciering. Het ‘Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie 
2018’	is	in	twee	talen	(Nederlands	en	Engels)	beschikbaar	op	de	website	van	het	

Compendium voor Kust en Zee.
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KENNISGIDS
GEBRUIK KUST EN ZEE 2018

Informatieportaal over het 
gebruik van de kust en de zee 
in Vlaanderen en België 
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KENNISGIDS GEBRUIK KUST EN ZEE 2018

∕	Wetenschappelijke informatie
∕	Socio-economische	gegevens
∕	Beleidscontext	en	-maatregelen

De	‘Kennisgids	Gebruik	Kust	en	Zee	2018’	is	een	geïntegreerd informatieportaal 
voor de mariene expert en bundelt relevante wetenschappelijke, beleidsmatige 

en ruimtelijke informatie en cijfers over het gebruik van de kust en de zee in 
Vlaanderen	en	België.	Deze	publicatie	geeft	een	bondig	overzicht	per	thema	en	
verwijst	 steeds	 door	 naar	 de	 relevante	 achtergrondinformatie.	 De	 ‘Kennisgids	
Gebruik	Kust	en	Zee	2018’	is	in	twee	talen	(Nederlands	en	Engels)	beschikbaar	

op de website van het Compendium voor Kust en Zee.



© Cayman

MARIEN BELEID
BELEIDSINSTRUMENTEN 
EN WETGEVING 2018

Overzicht van de internationale, 
Europese, federale en 
Vlaamse mariene 
beleidscontext
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MARIEN BELEID - BELEIDSINSTRUMENTEN EN 

WETGEVING 2018

∕	 Internationale,	Europese,	federale	en	Vlaamse	regelgeving
∕	Relevante	data,	bevoegde	overheden	en	geografisch	bereik
∕	Beschrijving	van	de	beleidscontext

De	 publicatie	 ‘Marien	 Beleid	 -	 Beleidsinstrumenten	 en	Wetgeving	 2018’	 biedt	
een overzicht van de meest pertinente beleids- en wetgevende instrumenten 
in	 de	 mariene	 en	 maritieme	 sfeer	 die	 van	 toepassing	 zijn	 in	 Vlaanderen	 en	
België.	Deze	publicatie	voorziet	naast	de	beleidscontext	ook	dossiernummers 

en bronwebsites,	 zodat	 de	mariene	 expert	 snel	 en	 eenvoudig	 de	 gewenste	
regelgevende	 instrumenten	 kan	 traceren	 en	 raadplegen.	 Deze	 publicatie	
is	 in	 twee	 talen	 (Nederlans	 en	 Engels)	 beschikbaar	 op	 de	 website	 van	 het	

Compendium voor Kust en Zee. 
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EXPERTISEGIDS
MARIEN ONDERZOEK 2018

Portfolio van het marien 
onderzoek in Vlaanderen en 
België
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EXPERTISEGIDS MARIEN ONDERZOEK 2018

∕	Marien,	maritiem,	kustgebonden	en	estuarien	onderzoek
∕	Visitekaart	marien	onderzoekslandschap
∕	Multidisciplinair overzicht

De	‘Expertisegids	Marien	Onderzoek	2018’	biedt	een	overzicht	van	de	mariene 
wetenschappelijke expertise	 in	 Vlaanderen	 en	 België.	 Deze	 gids	 geeft	 per	
groep	de	onderzoeksactiviteiten	weer	en	fungeert	zo	als	een	visitekaart van 

het Vlaams/Belgisch marien onderzoekslandschap.	 De	 ‘Expertisegids	
Marien	Onderzoek	2018’	is	in	twee	talen	(Nederlands	en	Engels)	beschikbaar	op	

de website van het Compendium voor Kust en Zee .
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Dataportaal over het gebruik 
en de monitoringsactiviteiten 
op zee en in de kustzone

KUSTPORTAAL
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KUSTPORTAAL

∕	Visualiseert	mariene	en	kustgebonden	data
∕	Statische en interactieve dataproducten en kaarten
∕	Doorverwijsportaal 

Het	Kustportaal	biedt	op	een	gebruiksvriendelijke	manier	toegang	tot	informatie-	
en	dataproducten	over	de	gebruikersfuncties	en	de	monitoringsactiviteiten	 in	
het	Belgisch	deel	van	de	Noordzee	en	de	kustzone.	Dit	dataportaal	visualiseert 

de beschikbare data voor het Belgisch deel van de Noordzee en de kustzone 
inclusief	 strand,	 duinen	 en	 polders	 en	 fungeert	 als	doorverwijsportaal naar 
een	veelheid	aan	informatiebronnen.	Het	Kustportaal	is	raadpleegbaar	op	‘www.

kustportaal.be’	en	wordt	stelselmatig	geactualiseerd	en	uitgebreid.	

http://www.kustportaal.be
http://www.kustportaal.be


Overzicht van de beschikbare 
infrastructuur voor marien 
onderzoek in Vlaanderen 
en België

CATALOGUS
MARIENE ONDERZOEKS-
INFRASTRUCTUUR 2018

© Cayman



www.vliz.beontdek meer www.compendiumkustenzee.be

CATALOGUS MARIENE ONDERZOEKS-
INFRASTRUCTUUR 2018

∕	Onderzoeksschepen en apparatuur
∕	Laboratoria	en	analysecapaciteit
∕	E-infrastructuur en collecties

De	 ‘Catalogus	 Mariene	 Onderzoeksinfrastructuur	 2018’	 biedt	 een	 overzicht	
van de beschikbare infrastructuur voor Belgisch marien onderzoek. 
Deze	 catalogus	 bevat	 voor	 elke	 onderzoeksgroep	 een	 fiche.	 Daarnaast	 kan	
de	 mariene	 onderzoeksinfrastructuur	 ook	 gericht	 bevraagd	 worden	 via	 een	
online	 zoekmodule.	 De	 ‘Catalogus	 Mariene	 Onderzoeksinfrastructuur	 2018’	 is	

beschikbaar op de website van het Compendium voor Kust en Zee.


