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Compendium voor kust en zee

Compendium voor Kust en Zee (2013)
Een geïntegreerd kennisdocument over de socio‐economische, ecologische en institutionele
aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België
Er bestaat een groeiende vraag naar wetenschappelijk onderbouwde en geactualiseerde informatie als antwoord op
maatschappelijke vragen en probleemstellingen in de mariene/maritieme wereld. De informatie is deels voorhanden
maar dikwijls sterk gefragmenteerd, sectorgebonden en/of weinig toegankelijk. Het VLIZ beoogt met het
‘Compendium voor Kust en Zee’ objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie en gegevens uit het
Vlaamse/Belgische mariene en maritieme onderzoek te bundelen. Het geïntegreerde en grensoverschrijdende
karakter (inclusief land‐zee grens) van het Compendium draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen en
vanuit het versnipperde zeewetenschappelijke landschap en verhoogt ook de zichtbaarheid en toegankelijkheid van
het zeewetenschappelijk onderzoek (Een ‘visitekaartje’ van de Vlaamse/Belgische zeewetenschappelijke
gemeenschap). Het compendium doet op deze wijze dienst als instrument bij het streven naar een Duurzaam en
Geïntegreerd Maritiem Beleid en Kustzonebeheer. Het Compendium richt zich in de eerste plaats op
wetenschappers en kust‐en‐zee professionals (zowel op internationaal, Europees, nationaal, regionaal als lokaal
niveau).

Product
Het ‘Compendium voor Kust en Zee’ komt tot stand in nauwe samenwerking met een netwerk van experten
(Expertengroep ‘Compendium voor Kust en Zee’, co‐auteurs, lectoren, wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ,
…). Het product zal uit verschillende componenten bestaan (zie onder) en wordt tweetalig uitgegeven: in het Engels
(lingua franca van de wetenschap) en in het Nederlands (cfr. Voogdij‐overheden VLIZ). Het product omvat:






Een uitgebreid 5‐jaarlijks achtergronddocument dat bestaat uit een overzicht van het zeewetenschappelijk
landschap (hoofdstuk 1), een samenvatting van de verschillende gebruiksfuncties met betrekking tot de
kust en zee (hoofdstuk 2) en een toelichting van het raakvlak tussen de wetenschap en het beleid
(hoofdstuk 3).
Een focusrapport (max. 30‐40 pagina’s) en een samenvatting (max. 3 pagina’s).
Een website als interactieve drager voor de gegevens en informatie.
Afgeleide communicatieproducten (zakboekje, overzichtskaarten, brochures, tijdslijnen, …).

Verdere informatie: http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Compendium.
Contact: compendium@vliz.be
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