white paper

“Aan de slag met
de ecosysteembenadering
in de blauwe economie”
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Woord vooraf
Grote uitdagingen zoals biodiversiteitsverlies en klimaatverandering zijn voor een groot deel te linken aan
ecosystemen en de impact die menselijke activiteiten erop hebben. We stellen vast dat bedrijven binnen de
blauwe economie verantwoordelijkheid willen nemen, maar de ecosysteembenadering niet integreren omdat
er nog vele vragen zijn, zoals: ‘Hoe kan een ecosysteembenadering meegenomen worden in het economische
verhaal?’, ‘Welke tools zijn reeds beschikbaar?’, ‘Welke extra ondersteuning is nodig om een ecosysteem
benadering toepasbaar te maken?’, ‘Welke rol hebben zowel beleid, bedrijven als kennisinstellingen te spelen?’.
Ook de burger mag niet ontbreken aangezien een ecosysteembenadering voor een breder draagvlak kan zorgen
en zo actoren een ‘license to operate’ bezorgen. Ook klinkt een luidere oproep om niet op ‘business as usual’
terug te vallen, waarop ook vanuit het internationaal beleid ingespeeld wordt met bijvoorbeeld de Europese Green
Deal en de Sustainable Development Goals (SDGs).
Deze aanzet tot white paper is een eerste stap om ondersteuning te bieden binnen de transitie naar een blauwe
economie die verder groeit volgens de principes van een ecosysteembenadering. Met input vanuit zowel de
kennisinstellingen als de bedrijven willen we tot een praktisch instrument komen dat de ambities duidelijk maakt
aan het beleid, bedrijven assisteert in de werkelijke toepassing van een ecosysteembenadering en wijst op
noden aan toepassingsgericht ecosysteemonderzoek. Het incorporeren van een ecosysteembenadering binnen
bedrijfsvoering is een heel complex verhaal, waarbij gezocht moet worden naar een aanpak die zowel beter is
voor het behoud van ecosysteemdiensten als ook past binnen huidige en nieuwe businessmodellen. De Blauwe
Cluster wil hierin graag een brugfunctie uitoefenen tussen industrie, onderzoek en beleid. Van bij de aanvraag tot
herkenning als speerpuntcluster is de ecosysteembenadering als overkoepelend innovatiedomein meegenomen
voor de blauwe innovatieprojecten:
“In onze blauwe economie erkennen we dat economische activiteiten worden aangedreven
door de ecosysteemdiensten van het mariene ecosysteem. Daarom passen we de zogenaamde
ecosysteembenadering toe op blauwe groei, rekening houdend met de fysieke en biologische
omgeving waarin we werken. De ecosysteembenadering van De Blauwe Cluster houdt rekening
met alle aspecten van het ecosysteem bij de ontwikkeling van economische activiteiten, aangezien
deze aanpak de blijvende beschikbaarheid van waardevolle ecosysteemdiensten verzekert.”
De ecosysteembenadering staat nog in zijn kinderschoenen, maar is een noodzakelijk streefdoel als we de
blauwe groei willen realiseren in evenwicht met mariene habitats en ecosystemen.
Centraal in dit document wordt het concept van een prestatiewiel voor de ecosysteembenadering (het
zogenaamde ecosysem approach (EA)-wiel) voorgesteld als tool en groeikader om de ecosysteembenadering in
de praktijk te brengen. Het EA-wiel moet bedrijven een kwalitatief inzicht verschaffen in wat er wel of niet goed
loopt op vlak van de ecosysteembenadering. Dit moet resulteren in een genuanceerd beeld van de prestaties
en in verbeteracties gelinkt aan verschillende deelaspecten van het mariene ecosysteem. De tool neemt
wetenschappelijk onderbouwde kennis over de reële (totale) impact op het mariene ecosysteem als vertrekbasis.
De impact op socio-economische en beleidsdoelstellingen wordt flankerend meegenomen, zodat de tool aan
diverse beleidskaders afgetoetst kan worden en hierdoor niet gestuurd wordt. Om het EA-wiel binnen de huidige
beleidskaders verder te ontwikkelen, kan de kennisbasis versterkt worden inzake monitoring, data en modellen,
maar er is terzelfdertijd al heel wat kennis beschikbaar om een inschatting inzake de ecosysteembenaring te
maken. Met andere woorden, de ecosysteembenadering zelf dient meer geïntegreerd en inclusief benaderd
te worden. De industrie zal hiervoor nauw moeten samenwerken met de kennisinstellingen om de noden en
agenda’s op elkaar af te stemmen en om interne expertise en databases over mariene ecosystemen op te
bouwen en te verankeren binnen het bedrijfsleven.
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Kader & achtergrond
Met de blauwe economie in volle ontwikkeling streven we ernaar alle ecosysteemaspecten te incorporeren
in de ontwikkeling van de nieuwe activiteiten op zee. De motivatie ligt in het behoud van zowel de levering
van de ecosysteemdiensten (voedselproductie, grondstoffen voor medicijnen, klimaatbuffering, bron van
werkgelegenheid, afbraak van polluenten, etc) als de intrinsieke waarde van ecosystemen en hun componenten.
Hiermee wordt de richting ingeslagen van activiteiten die werken mét het natuurlijke milieu in plaats van er
een irreversibele, ongewenste impact op te hebben. Hierbij zijn verschillende tools voorhanden; alleen blijkt
een makkelijke toepassing van de ecosysteembenadering in de praktijk niet altijd eenduidig. Aan de ene
kant is de maatschappelijke vraag naar ruimte voor economische activiteiten heel groot, aan de andere kant
is er de overheid die een aantal wettelijke kaders opstelt die er vaak op gericht zijn ‘de schade te beperken’
(of te compenseren) of ‘streven naar een goede milieutoestand’. Dit creëert een spanningsveld waarbinnen
naar verantwoordelijken wordt gezocht als er ecosysteemschade optreedt. Het integreren van menselijke
activiteiten als deel van het ecosysteem is hierbij de uitdaging. Om dit te kunnen bereiken moeten verschillende
voorwaarden voldaan zijn en moet een meer geïntegreerde kijk van zowel bedrijven, wetenschappers als
overheid gevormd worden. Ook binnen het uitwerken van innovatietrajecten is het van groot belang de effecten
op het ecosysteem en de verbonden diensten mee te nemen. We kijken hiervoor in eerste instantie naar nieuwe
ontwikkelingen en groeisectoren binnen de blauwe economie.
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Figuur 1: Schematische weergave van de drijfveren voor bedrijven om de ecosysteembenadering
toe te passen (bron: DBC, presentatie Taskforce Ecosysteem approach dd. 03/04/2020).
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VAN THEORETISCHE BELEIDSKADERS...
Overheden hebben de laatste jaren verschillende nuttige kaders gecreëerd zoals de Kaderrichtlijn Mariene
Strategie (KRMS). Die is voornamelijk gericht op het bereiken van een goede milieutoestand, maar gaat weinig
uit van de mogelijkheden die menselijke activiteiten kunnen bieden in het bereiken van die goede milieutoestand.
Daarbij worden op verschillende beleidsniveaus (Europese Commissie, 2007; UN FAO, 2014; OESO, 2016)
strategieën en visies rond enerzijds milieu en anderzijds blauwe economie uitgewerkt die niet altijd even coherent
zijn wat betreft doelstellingen en uitvoering. Zo zijn er twee grote strekkingen zichtbaar: (i) beleid dat behoud van
natuurlijke rijkdommen en duurzaamheid promoot naast sociale gelijkheid (Beaumont et al., 2017) en (ii) beleid
dat sociale en milieudoelstellingen als een dynamisch vervlochten geheel beschouwt waarin de besluitvorming
rekening houdt met ecosysteemdiensten (Phelan et al., 2020). Hierdoor zijn de terminologieën, definities en
besluitvorming in kader van hun mariene strategie vaak gefragmenteerd waarbij afzonderlijke paden bewandeld
worden voor marien onderzoek, visserij, maritieme industrie en milieu, wat leidt tot conflicten en inefficiënties
in het beleid (Europese Commissie, 2007). Het is niet wenselijk om het mariene milieu onder te verdelen in
verschillende compartimenten of om mariene en kustgebonden industrie los te koppelen van de werking van
ecosystemen en stroomgebieden (Smith-Godfrey, 2016). De internationale instrumenten (vb. methode voor
carbon credits), standaarden en certificeringen (ASC, MSC) die kunnen bijdragen aan de implementatie van een
ecosysteembenadering, zijn onvoldoende afgestemd op een gemeenschappelijke visie voor de ontwikkeling van
de blauwe economie.
... NAAR PRAGMATISCHE INSTRUMENTEN
De huidige beleidskaders streven weliswaar naar een ‘goede milieutoestand’, maar blijken in de praktijk
onvoldoende om echt als tool in te zetten in concrete ontwikkelingen en leiden niet tot een doortastende
ecosysteembenadering. Om praktisch met de ecosysteembenadering aan de slag te gaan bij nieuwe activiteiten,
onderzoeks- of pilootprojecten zijn duidelijke richtlijnen nodig. Deze richtlijnen moeten binnen de huidige kaders
ontwikkeld worden en kennis- en datagedreven zijn teneinde een nuttige en concrete startbasis te bieden om de
ecosysteembenadering te integreren in economische activiteiten op zee. De EU Green Deal opent mogelijkheden
om werk te maken van dergelijke richtlijnen. Deze moeten erop gericht zijn om niet alleen handvaten te geven
aan bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren aan het ecosysteem en negatieve effecten te vermijden,
maar ook overheden te helpen om de goede milieutoestand sneller te halen (sinds de opmaak van de KRMS
is de vooruitgang in de Europese mariene wateren maar matig en de goede milieutoestand niet overal bereikt).
Op deze manier kan er een positieve wisselwerking tussen industriële en beleidsdoelstellingen tot stand komen.
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EA-prestatiewiel
De richtlijnen om beschikbare kennis van het ecosysteem in innovatieve trajecten te betrekken kunnen concreet
vormgegeven worden met een ‘Ecosystem Approach’ – prestatiewiel (EA-wiel). Het EA-wiel fungeert dan als
duurzaamheidsinstrument én groeikader dat bedrijven moet toelaten om een inschatting te maken van de
huidige prestaties inzake ecosysteembenadering en om acties te identificeren om de prestaties te verbeteren.
Het wiel dient hierbij als referentiekader om de ambitie van het bedrijf kenbaar te maken en moet toelaten om
een positieve boodschap te brengen. Daarenboven moet het een incentive bieden voor bedrijven om met de
ecosysteembenadering aan de slag te gaan. Het EA-wiel betreft een kwalitatief verhaal dat inzicht verschaft in
wat er wel of niet goed loopt op vlak van de ecosysteembenadering. Dit moet resulteren in een genuanceerd
beeld van de prestaties en in verbeteracties. Door de prestaties te beoordelen op verschillende deelaspecten van
het ecosysteem (vb. klimaat, bodemdiversiteit) kan het ambitieniveau hoger gelegd worden zonder daarbij een
oordeel te vellen over welke deelaspecten belangrijker zijn dan anderen. Een schematische weergave van het
EA-wiel is terug te vinden in Figuur 2.
Het EA-wiel is opgebouwd uit verschillende bouwblokken: (1) een classificatie van het mariene ecosysteem
in verschillende domeinen of deelaspecten waarop economische activiteiten een impact (positief of negatief)
kunnen uitoefenen, (2) een ladder met 5 prestatieniveau’s die het engagement inzake ecosysteembenadering
weerspiegelt, en (3) een a posteriori inschatting van de impact op maatschappij en beleid. Deze toetsing laat
toe om op een kwalitatieve manier na te gaan of de inspanningen op vlak van ecosystemen ook resulteren
in positieve effecten op socio-economisch vlak. Daarnaast kan ook een evaluatie worden gemaakt van de
bijdrage aan de beleidsdoelstellingen op diverse niveaus (vb. SDG’s). Door de 3 bouwblokken te combineren,
is het niet noodzakelijk om in elk prestatieniveau alle ecosysteemaspecten mee te nemen, maar kunnen per
niveau en per aspect partieel een aantal acties genomen worden.
Het ladderonderdeel bestaat uit 5 niveaus waarbij de
eerste 3 niveaus zich situeren op het vlak van (ad hoc)
projectmatige initiatieven. Vanaf niveau 4 komt de
ecosysteembenadering op het niveau van de bedrijfsvoering
waarbij het als structureel onderdeel van strategische
denkoefeningen wordt opgenomen. In niveaus 1 en 2 is
sprake van mitigerende maatregelen die vooral gericht
zijn op tegengaan of beperken van ongewenste effecten
als gevolg van menselijke activiteit met als doel een
gebalanceerd ecosysteem te behouden. Vanaf niveau 3 is
sprake van ‘actief herstel’ van een minwaarde of de ‘creatie’
van een meerwaarde voor minstens één ecosysteemdienst.
Dit past bijgevolg in het kader van Werken met de Natuur
(Degraer et al., 2019). Het hoogste niveau moet inherent
het ambitieniveau van het bedrijf vormen, waarbij de lagere
niveaus de tussenstappen zijn die moeten doorlopen
worden om de ambitie te kunnen realiseren.
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LEVEL 1
MODELLEREN VAN DE IMPACT OP HET MARIENE ECOSYSTEEM
• Uitgangspositie: Wat is de huidige toestand van het lokale ecosysteem en welke verandering veroorzaakt
mijn activiteit?
• Ambitieniveau: Meten is weten; het opzetten van een monitoring van het mariene ecosysteem zal toelaten
om inzichten te verwerven in het lokale ecosysteem en de ecosysteemdiensten die hieruit voortvloeien. Aan
de hand van ecosysteemmodellen kan een inschatting gemaakt worden van de impact op het ecosysteem op
basis van de verworven data.

LEVEL 2
ACTIEPLAN VOOR VRIJWARING OF VERSTERKING VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM
• Uitgangspositie: Wat zijn de minimale voorwaarden voor het uitvoeren van mijn activiteit om ongewenste
impact op het mariene milieu te vermijden of voorkomen? Welke toegevoegde waarde kan mijn activiteit leveren
voor het ecosysteem (en de mens) en hoe kan ik dit potentieel karakteriseren, prioritiseren en realiseren?
• Ambitieniveau: Uitwerken van een portfolio aan menselijke acties die ondernomen kunnen worden om
negatieve impact op het ecosysteem te voorkomen, actief te herstellen of ecosysteemdiensten te leveren.
Tussentijdse acties om onomkeerbare negatieve impact op het ecosysteem te mitigeren en passief herstel te
stimuleren, worden als onderdeel mee opgenomen en dienen als benchmark.

LEVEL 3
ONTWERPEN VAN NATUUR-INCLUSIEVE BLAUWE INFRASTRUCTUUR
• Uitgangspositie: Hoe kan ik reeds in de ontwerpfase van offshore infrastructuur rekening houden met
ecosysteemaspecten en ecosysteemdiensten ontsluiten?
• Ambitieniveau: Natuur-inclusief ontwerpen en bouwen omvat onder meer inspanningen om meerwaarde met
betrekking tot biodiversiteit te creëren tijdens het ontwerpen, plaatsen, gebruiken en ontmantelen van offshore
structuren.

LEVEL 4
WAARDEREN VAN ECOSYSTEEMBENADERING IN BLAUWE BUSINESS
• Uitgangspositie: Hoe kan ik een economische waarde toekennen aan ecosysteemdiensten en deze waarde
integreren in het businessmodel om zo de rendabiliteit van investeringen te maximaliseren en rekening te
houden met externaliteiten?
• Ambitieniveau: Het economisch valideren van ecosysteemdiensten wordt niet gelijkgeschakeld aan een
“prijs” van het ecosysteem. De bedoeling daarentegen is eerder het inschatten van veranderingen in de netto
voordelen (zowel financiële als niet-financiële). die voortvloeien uit de ecosysteemdiensten of het vergelijken van
verschillende mogelijke uitkomsten of scenario’s die gepaard gaan met menselijke activiteiten.
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LEVEL 5
INTEGREREN VAN ECOSYSTEEMBENADERING IN EEN BLAUWE STRATEGIE
• Uitgangspositie: Hoe kan ik de maatschappelijke waarde van mijn activiteit opnemen als onderdeel van
mijn bedrijfsstrategie en zo ook op economisch vlak toegevoegde waarde creëren? Hoe kan ik verschillende
economische activiteiten ten opzichte van elkaar afwegen wat betreft positieve (gewenste) en negatieve
(ongewenste en onomkeerbare) impact op het ecosysteem en -diensten en hiermee rekening houden in de
keuze voor investeringen?
• Ambitieniveau: Opbouwen van capaciteit en kennis over ecosystemen (en diensten) binnen de eigen
organisatie en integratie van ecosysteemaspecten in besluitvorming. Maximaal uitspelen van de
economische voordelen van zowel financiële als niet-financiële aard om het bedrijf een competitief
voordeel te geven inzake financiering, corporate branding en license to operate.

Het is belangrijk dat het EA-wiel niet zozeer de focus legt op de output, maar veeleer op de interpretatie
ervan. Het integreren van benchmarks en verbetermogelijkheden moet verder bekeken worden. Hoewel de
voorgestelde tool in eerste instantie focust op de groeisectoren binnen de blauwe economie (o.a. offshore
energie, maricultuur), moeten op termijn ook klassieke sectoren (o.a. visserij, scheepvaart) geïntegreerd kunnen
worden. Daarbij is de inschatting van de prestaties in eerste instantie gebaseerd op gekende impact en wordt
de impact van klimaatverandering op het ecosysteem niet meegenomen in het EA-wiel omdat dit probleem niet
louter op bedrijfsniveau aangepakt moet worden. Op termijn kunnen deze aspecten wel ingebouwd worden in
het EA-wiel en kan vanuit het voorzorgsprincipe geageerd worden, maar dan moet geanticipeerd worden op
ongekende effecten. Deze verbetermogelijkheden illustreren het potentieel van het EA-wiel als dynamische tool
die in de toekomst verder uitgebreid kan worden.
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Figuur 2: Schematische voorstelling van
hoe het EA-wiel er zou kunnen uitzien.
Het wiel is opgebouwd uit 3 bouwbokken:
(1) een classificatie van het mariene
ecosysteem in verschillende domeinen
of deelaspecten (2) een ladder met
5 prestatieniveau’s die het engagement
inzake ecosysteembenadering weerspiegelt
en (3) een a posteriori inschatting van de
impact op maatschappij en beleid.

© Blauwe Cluster (2021)
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Huidige instrumenten
Zowel op Europees als op Vlaams niveau zijn er het voorbije decennium heel wat inspanningen gedaan om
richtlijnen uit te werken rond een ecosysteembenadering voor de blauwe economie. De Europese Commissie
publiceerde in 2019 twee strategische rapporten die beleidsmakers en bedrijven kunnen ondersteunen in de
integratie van ecosystemen en ecosysteemdiensten in groene en blauwe infrastructuur (EC 2019 - SWD(2019)
193, SWD(2019) 305 deel 1, deel 2, deel 3). Hierin wordt o.a. verwezen naar de methodologie die de World
Business Council for Sustainable Development opgesteld heeft voor de integratie van de waarde van
ecosystemen in het besluitvormingsproces door bedrijven (WBCSD 2011, Guide to corporate ecosytem valuation).
Een meer technisch rapport met indicatoren voor het meten van condities en diensten van het (mariene)
ecosysteem (EC 2018, MAES report) verscheen reeds in 2018. In het Blue Economy report van 2020 wordt
een volledig hoofdstuk gewijd aan de concrete link tussen ecosysteemdiensten en economische activiteiten
op zee (EC 2020 – Blue Economy report). Om deze mariene ecosysteemdiensten te valoriseren en in te zetten
als management tool maakte de European Marine Board in 2019 een overzicht van de valuatiemethodieken
(zowel monetair als niet-monetair) die hiervoor gebruikt kunnen worden (EMB 2019, Valuing marine
ecosystems). Op Vlaams niveau boog de Think Tank North Sea zich over een visietekst rond werken met de
natuur en hoe de natuur mits focus en goede planning integraal deel kan uitmaken van het businessplan voor
menselijke activiteiten op zee. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van drie concrete voorbeelden: natuurlijke
kustverdediging, multi-trofische aquacultuur en natuur-inclusieve offshore bouwwerken (Degraer, S.; Martens, C.;
Hostens, K. (2020). Think Tank North Sea Werkgroeprapport Werken met de Natuur. Oostende. pp. 20)

ACTIEVE NATUURCREATIE
De huidig beschikbare instrumenten die moeten toelaten om de Europese en Vlaamse richtlijnen van een
ecosysteembenadering te implementeren in de praktijk zijn vooral gericht op de bescherming van soorten,
de creatie van habitats voor meer biodiversiteit, het tegengaan van de verspreiding van exoten, voorkomen
van vervuiling (chemicaliën, licht, geluid, etc.) en het tegengaan van overexploitatie (oa. overbevissing). Zo
kan aan de hand van een trofisch web de impact van blauwe infrastructuur zoals een offshore windpark op
de voedselketen worden gemodelleerd (Pezy, 2020). Daarbij zijn deze tools vaak sector-specifiek, zoals een
tool voor het kwantificeren van eutrofiëring in aquacultuur (Kotta et al., 2020), een tool voor community-based
ecotourism (Phelan et al., 2020), een tool voor de ecologische voetafdruk van scheepvaart (Hoerterer et al., 2020),
etc. Voor de Vlaamse visserijsector werden sociale, economische en ecologische indicatoren ontwikkeld die
de verduurzaming van de sector moeten ondersteunen (‘Visserij verduurzaamt’, Valduvis project). Hoewel deze
indicatoren continu methodologisch verbeterd worden (Rijnsdorp et al., 2020), blijft het een uitdaging om ze in de
praktijk te brengen. Niettemin kunnen de ecologische modellen die ontwikkeld werden voor specifieke stressoren,
zoals chemische stoffen, ook toegepast worden om andere veranderingen in de omgeving in te schatten, zoals
verstoring van de nutriëntencyclus, verhoogde troebelheid van het water of spatiale veranderingen.
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BLAUWE GROEI
Dat de meeste instrumenten ontwikkeld werden op maat van de visserij- of scheepvaartsector hoeft niet te
verbazen gezien dit de economische activiteiten zijn die van oudsher op zee gebeuren. Ondertussen heeft
de blauwe economie zich verder uitgebreid met snel groeiende sectoren zoals blauw toerisme, gezondheid,
maricultuur en offshore energie (Golden et al., 2017). In deze blauwe groei wordt het steeds uitdagender om de
economische activiteiten én bescherming van het mariene ecosysteem in balans te houden (Smith-Godfrey,
2016). De optimale balans kan gekwantificeerd worden met een statistische clusteranalyse die mariene
activiteiten groepeert (Smith-Godfrey, 2016). Daarbij ontwikkelt zich steeds meer een holistische kijk op blauwe
groei waarin het marien milieu als een dynamisch en complex socio-ecologisch systeem benaderd wordt
(Burgess et al., 2018). Omdat tal van sociale aspecten zoals lokale tewerkstelling interageren met aspecten
van verduurzaming is het belangrijk dit goed te begrijpen (Bogadóttir, 2020) en stakeholders te betrekken bij
de blauwe groei (Burgess et al., 2018). Hiervoor zijn methodieken beschikbaar die toelaten om via workshops
en interviews de belangrijkste socio-economische bezorgdheden in kaart te brengen (Hoerterer et al, 2020).
Hierdoor kan impliciet ook bewustzijn en betrokkenheid gecreëerd worden bij de stakeholders over het mariene
ecosysteem.

BIG DATA
Ondanks de grote stappen die gezet zijn in het modelleren van ecosystemen, met name complexiteit en
koppeling van fysische en biologische modellen, blijft de beschikbaarheid van data een zwak punt. Dit geldt
vooral voor biologische en chemische data en minder voor fysische data. Niettegenstaande de trend naar ‘big
data’ in de oceanografie is ingezet, worden data nog vaak verzameld met een schip dat enkele weken op zee
gaat of met een boei die uitgerust wordt met meetinstrumenten. Hierdoor zijn de data zowel in ruimte als in tijd te
fragmentarisch om de modellen voldoende te voeden en wordt er steeds meer gewerkt aan het verzamelen van
meer gedetailleerde en continue data over een ruim gebied. Observatie- en data-infrastructuren zoals LifeWatch,
EMODNet, ICOS, EurOBIS en EMBRC spelen een belangrijke rol in het verzamelen en beschikbaar maken van
referentiegegevens op lange termijn (zoals aanwezigheid van bepaalde species) en achtergrondinformatie (zoals
akoestische metingen onder water) en laten toe om de globale en lokale aspecten van het mariene ecosysteem
beter te begrijpen en de impact van industriële activiteiten te kunnen voorspellen. Dergelijke informatie kan
gebruikt worden in de selectie van geschikte locaties op zee of van gepaste natuurversterkende maatregelen.
Omgekeerd kunnen we vaststellen dat de weliswaar onvolledige data wel ruimschoots voldoende moet zijn om
juiste inschattingen over het ecosysteem te maken; met andere woorden, databeschikbaarheid kan geen reden
zijn om niet met de tool aan de slag te gaan.
In het kader van het SUMES-project (2020-2023) wordt door Universiteit Antwerpen, VLIZ en UGent een model
ontwikkeld waarmee de impact van mariene activiteiten op de waarde van ecosysteemdiensten berekend kan worden.
Het model vertrekt van de fysische en biologische mechanismen die aan de basis liggen van ecosysteemdiensten,
en koppelt deze aan menselijke activiteiten die veranderingen in deze mechanismen teweeg brengen.
SUMES kan toegepast worden op ieder niveau van het EA-wiel, gaande van de beoordeling van impact,
het identificeren van mogelijkheden om ecosysteemdiensten te optimaliseren en het bekijken van scenario’s in
de ontwerpfase tot de opbouw van kennis binnen een bedrijf. SUMES kan als instrument gebruikt worden om tot een
hoger niveau op het EA-wiel te komen.
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Toekomstige noden
Door de snelle groei van de blauwe economie met diversificatie van de economische activiteiten en de
toenemende integratie van meerdere functies op zee (multi-use), zijn de instrumenten die nodig zijn om het
EA-prestatiewiel in de huidige context toe te passen ontoereikend. Gezien het historische zwaartepunt van
economische groei gelinkt is aan landgebonden activiteiten of visserij, werd ook de ecosysteembenadering
vooral vanuit deze hoek benaderd. De datasets en instrumenten die hieruit resulteerden dienen verder uitgebreid,
aangepast of geïntegreerd te worden willen ze een antwoord bieden op de behoeften vanuit de blauwe sector
binnen een internationale context. Hieronder worden de belangrijkste noden nader toegelicht.

VERBREDEN VAN DE KIJK OP DE ECOSYSTEEMBENADERING
Heel lang is de ecosysteembenadering gericht geweest op traditioneel natuurbehoud waarbij impacten van
menselijke activiteiten op het milieu zoveel mogelijk beperkt werden. De laatste jaren is er een evolutie naar
een meer integrale aanpak waarbij men streeft naar een regeneratieve omgang met de natuur die intrinsiek
dynamisch is. Dit veronderstelt dat men vertrekt vanuit de aanname dat economische activiteiten niet uitsluitend
gepaard gaan met negatieve impact. De uitdagingen hierbij zijn om (i) een evenwicht te vinden tussen positieve
en negatieve impacten, (ii) diensten die niet meteen een meerwaarde zijn voor het bedrijf zelf mee te nemen in de
validatie van impacten en (iii) te leren omgaan met de complexiteit van cumulatieve impacten.

VERBREDEN VAN DE DOELGROEP VOOR DE ECOSYSTEEMBENADERING
De rechtstreekse belangen van een tool voor ecosysteembenadering liggen in eerste instantie bij een beperkte
groep van bedrijven, nl. consultancybedrijven en offshore aannemers. Met deze groep moet werk gemaakt
worden van een concreet instrument dat potentieel interessant is voor andere bedrijven die actief zijn in
de blauwe economie en waarmee hun interesse voor het thema aangewakkerd kan worden. Er zijn vooral
mogelijkheden voor verbreding van de doelgroep op vlak van datacollectie. Zo zouden de mobiele sectoren
zoals scheepvaart, visserij en baggerwerken overtuigd kunnen worden om hun infrastructuur ter beschikking
te stellen voor uitrusting met sensoren. Op die manier kunnen bedrijven via smart sea oplossingen interessante
data genereren die – mogelijk maar niet noodzakelijk - via kennisinstellingen verlopen. Ook de minder technische
stakeholders en lokale gemeenschappen moeten mee betrokken worden in het verhaal. Ecosysteembenadering
mag niet alleen een zaak zijn van studiebureaus en aannemers.

ONTWIKKELING VAN MEET- EN SENSORTECHNIEKEN DIE OP GROTE SCHAAL TOEPASBAAR
ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN IMPACT OP HET MARIENE ECOSYSTEEM
Soms stoten bedrijven al op moeilijkheden om data te verzamelen die nodig zijn om de impact op het marien
milieu van een (proef )project in te schatten. Enerzijds omdat het mariene milieu niet toelaat om op een
eenvoudige (en goedkope) manier data te verzamelen, en anderzijds omdat datacollectie vaak focust op de
natuurlijke systemen eerder dan op de interactie met en voordelen voor de maatschappij. Om de volumes aan
data zowel in de ruimte als in de tijd te laten groeien, is het noodzakelijk om de processen rond datacollectie te
automatiseren. Uit praktijktesten blijkt dit een haalbare kaart te zijn. Zo zou bijvoorbeeld de vissersvloot kunnen
ingezet worden als megaplatform voor datacollectie dat naast het verzamelen van data over de omgeving ook
data over de vangsten registreert. Bedrijven kunnen op vlak van datacollectie initiatieven nemen en zodoende
minder afhankelijk worden van data die door overheids- of kennisinstellingen verzameld worden.
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Naast de heroriëntering en versnelling van datacollectie richting blauwe groeisectoren, is het noodzakelijk om
innovatieve technologieën en augmented observatiesystemen te ontwikkelen. Deze moeten toelaten om tot
een geïntegreerde kijk te komen wat betreft de impact van offshore activiteiten op het mariene milieu. Ook de
ontwikkeling van nieuwe sensoren, zoals voor de detectie van biomassa en bepaalde dieren in de bodem, kan
een boost geven aan relevante data voor ecosysteembenadering. Om de impact op de microbiële component
te meten, zijn nieuwe technieken, bijvoorbeeld gebaseerd op ELISA en flow cytometry, in volle ontwikkeling.
Om deze nieuwe technieken op grotere schaal toe te passen voor het monitoren van impact op mariene
ecosystemen zijn vaak nog pilootstudies en verdere ontwikkeling nodig, zeker wat betreft methodes gebaseerd
op moleculaire biologie.

INTEGRATIE VAN MARIENE DATA(PLATFORMEN) TOT BRUIKBARE INDICATOREN DIE
TOELATEN OM DE TOESTAND VAN HET ECOSYSTEEM EN ZIJN DIENSTEN IN TE SCHAT TEN
Verdere integratie van langetermijnreeksen uit meerdere databronnen kan leiden tot een meer complete
inschatting van de toestand van het ecosysteem. Zo zou de koppeling van regionale, ecologische datasets met
oceanografische en klimatologische data uit de grote EU-databanken een goeie basis kunnen leveren voor
de ontwikkeling van een praktische set aan indicatoren voor een ecosysteembenadering. Vanzelfsprekend zal
voor de ontwikkeling van deze indicatoren kennis uit verschillende disciplines moeten worden geïntegreerd en
afgestemd worden op de noden van de ecosysteemmodellen. Zo is het nodig om voldoende inzicht te verwerven
over hoe het ene ecosysteemcompartiment (zoals groei van bentische gemeenschappen) een invloed uitoefent
op andere compartimenten (zoals hydrodynamica van de waterkolom). De implementatie van een marine genetic
observatory platform door de Europese onderzoeksinfrastructuur EMBRC is zo in een beginfase.
Dit platform zal op termijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot impactstudies en de ontwikkeling
van nieuwe technologieën.
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ONTWIKKELING VAN MODELLEN DIE IN STAAT ZIJN OM DE COMPLEXE INTERACTIES
EN TRADE-OFFS TUSSEN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN EN HET MARIENE ECOSYSTEEM
TE KWANTIFICEREN
In een poging om meerdere mariene ecosysteemdiensten te integreren, worden modellen voor de inschatting
van individuele diensten gekoppeld met elkaar (zoals InVEST - Integrated Valuation of Ecosystem Services and
Tradeoffs, Sharp et al. 2018; ARIES - Artificial Intelligence for Ecosystem Services, Martín-López et al. 2019).
Hierdoor is het mogelijk om voor meer complexe systemen, zoals multifunctioneel gebruik, synergiën en tradeoffs in rekening te brengen die mogelijk een grote impact hebben op de uiteindelijke waarde van de geleverde
ecosysteemdiensten. Zo wordt meer inzicht verworven in de achterliggende interactiemechanismen en kunnen
beslissingen inzake mariene (infrastructuur)projecten beter afgewogen worden (Potschin 2011). Echter, in de
huidige modellen wordt de impact van menselijke activiteiten op het ecosysteem slechts gedeeltelijk in rekening
gebracht en ontbreekt een systematische aanpak om zowel de directe als indirecte impact op beschikbaarheid
van hulpbronnen en kwaliteit van het ecosysteem te identificeren (Alejandre et al. 2019). Dit resulteert mogelijk in
een over- of onderschatting van de werkelijke impact.

KENNISOPBOUW EN EXPERTISE INZAKE MARIENE ECOSYSTEMEN
BIJ BEDRIJVEN FACILITEREN
Dataverwerving is hierbij slechts het middel om kennis te ontwikkelen over het mariene milieu in interactie met
menselijke activiteiten. De bevindingen uit verschillende modellen (zie hoger) kunnen hiermee geïntegreerd
worden om zo inzichten te verwerven over bijvoorbeeld impact van windmolens en visbestanden, cumulatieve
effecten van zandwinning, windmolens en visserij op verfijning van het sediment, etc. Het verwerven van data is
een belangrijke factor zodat bedrijven intern expertise inzake ecosysteembenadering kunnen opbouwen en actief
met de data aan de slag gaan. Verbeterde ecosysteemkennis in het bedrijfsleven zal tevens leiden tot een betere
interactie tussen sectoren met een lagere impact op het ecosysteem.
Daarbij valt te verwachten dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid en het initiatief zullen nemen om data te
verzamelen indien ze overtuigd zijn van de waarde ervan op lange termijn (is ook gebleken uit het verleden).
Op korte termijn spelen bedrijven een belangrijke rol om de minimale set aan basisparameters vast te leggen die
nodig zijn om de prestaties voor het EA-wiel te berekenen. De rol van de kennisinstellingen in het verzamelen van
data kan hierop afgestemd worden. Er moet daarom nagedacht worden over welke data nodig zijn, en niet per se
ingezet worden op het verzamelen van extra data. In deze transitie zal ook de overheid nodig zijn, want voor heel
veel projecten biedt het milieu-effectenrapport (MER) een bron van informatie om impacten op het ecosysteem
af te toetsen.

WHITE PAPER - BLAUWE CLUSTER | 14

KWANTIFICEREN VAN DE WAARDE VAN HET ECOSYSTEEM (ZOWEL INTRINSIEKE WAARDE
ALS GELEVERDE DIENSTEN) VOOR DE VERSTERKING VAN BLAUWE BUSINESS MODELLEN
EN MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
Slechts wanneer de nettovoordelen van het ecosysteem op een correcte manier begroot worden, kan een
economische waardering ervan geïntegreerd worden in het businessplan. Extra uitdaging hierbij is dat
de waardering van de voordelen ook sterk afhankelijk is van de context, die wijzigt in de loop der tijd (bij
voedselschaarste zal de waarde van de voedselvoorziening uit zee bijvoorbeeld toenemen). Belangrijk is
dat bedrijven deels moeten afstappen van het uitgangspunt dat de waarde equivalent is aan een monetaire
waarde van het ecosysteem. Eerder moet gekeken worden naar de veranderingen in het ecosysteem die
bepaalde activiteiten veroorzaken om zo scenario’s tegenover elkaar af te wegen. Het toepassen van de
ecosysteembenadering in de blauwe business betekent dat de productie van marktgoederen (vb. zeevoeding)
en de levering van ecosysteemdiensten met elkaar verenigd moeten worden en dat een kwantificatie van nietmarktgebonden diensten nodig is (Kotta et al., 2020). Vaak ontbreken in nationale data over de blauwe economie
deze niet-marktgebonden voordelen (Kildow & Mc Ilgorm, 2010).

UITWERKEN VAN EEN SHOWCASE DIE TOEPASSING VAN DE
ECOSYSTEEMBENADERING ILLUSTREERT
De bedoeling moet zijn om onafhankelijk vanuit bedrijven en kennisinstellingen het EA-wiel te ontwikkelen.
Als deze correct is opgesteld zal die ongetwijfeld -direct of indirect- aan de beleidsdoelen bijdragen.
De onafhankelijke ontwikkeling is nodig omwille van het gevaar te denken vanuit bestaande beleidskaders, die
niet per definitie pragmatisch zijn. Het spreekt voor zich dat de overheid uiteindelijk betrokken wordt om het EAwiel als duurzaamheidsinstrument te erkennen (naar analogie met de CO2-ladder). In het projectportfolio van De
Blauwe Cluster zitten voldoende projecten waarin ecosysteemdiensten aan bod komen. Er kan bekeken worden
welke mogelijkheden hier liggen om een showcase voor toepassing van het EA-wiel aan te tonen. Dit concrete
voorbeeld kan een incentive zijn voor andere bedrijven om ook aan de slag te gaan met het EA-wiel. Naar analogie
kan ook gekeken worden naar projecten die geen aandacht hebben voor ecosysteemaspecten. Deze voorbeelden
kunnen naar voor geschoven worden om het EA-wiel tastbaar te maken. Daarnaast moet gestreefd worden naar
alignering in een internationaal kader en niet louter naar toepassing in het Belgisch deel van de Noordzee.
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Conclusies
De ontwikkeling van een EA-tool is in de huidige context zowel tijdig als noodzakelijk. Niet alleen wegens een
toenemende druk vanuit de maatschappij en overheid om de economie te verduurzamen (cfr. Covid-pandemie),
maar ook omdat bedrijven zelf initiatief beginnen nemen om maatschappelijke kosten door te rekenen in hun
prijsbepaling. Indien de blauwe economie de ecosysteembenadering wil verankeren in een duurzame groeistrategie,
zullen duidelijke richtlijnen ontwikkeld moeten worden die rekening houden met de complexe interacties tussen
(meervoudig) gebruik van de zee en het mariene milieu. Een EA-wiel kan deze richtlijnen concreet vertalen naar
instrumenten om de ecosysteembenadering in de praktijk te brengen, en dit in functie van het ambitieniveau van
het bedrijf. Dit instrument neemt de reële impact op het mariene milieu als vertrekbasis. De impact op socioeconomische en beleidsdoelstellingen wordt flankerend mee genomen in die zin dat na het bereiken van het
gewenste ambitieniveau, een kwalitatieve inschatting wordt gemaakt. Op die manier kan het EA-wiel de integratie
van de verschillende beleidskaders bevorderen en een sturend effect hebben richting beleid.
Een EA-wiel kan richtlijnen vertalen naar instrumenten om de ecosysteembenadering
in de praktijk te brengen.
Om het EA-wiel te ontwikkelen en uit te rollen, moeten verdere stappen gezet worden om de kennisbasis
rond ecosysteembenadering te versterken. Er is al veel kennis voor handen, dus er kan reeds aan de slag
gegaan worden met de kennis die er al is. Kennishiaten zijn geen reden tot uitstel, maar moeten wel aangepakt
worden. Zo kan bijkomend wetenschappelijk onderzoek inzake de veerkracht van het mariene ecosysteem
(incl. de processen die dit beïnvloeden) en inzicht in de kantelpunten (tipping points) van ecosystemen de
implementatie van de tool verder ondersteunen. Zo zijn reeds een aantal kantelpunten bereikt (o.a. verdwijnen
van oesterbanken, overbevissing van pelagische vis, bodemberoering, excessieve eutrofiëring, enz.). Een nauwe
samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie moet resulteren in verbeterde modellen, dataplatformen
en indicatoren om de impact van economische activiteiten op het milieu en haar ecosysteemdiensten te
kwantificeren. Hiervoor is een gemeenschappelijke taal nodig die enkel met een goede communicatie, expertise
en afsprakenkader gerealiseerd kan worden.
Een nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie moet resulteren in een
wetenschappelijk onderbouwde ecosysteembenadering.
Hoewel deze instrumenten generiek van aard zijn en het ecosysteem in zijn geheel beschouwen, zijn de keuzes die
door bedrijven gemaakt moeten worden om het EA-wiel te implementeren dit niet. Een case-by-case benadering
moet gehanteerd worden om specifieke – wetenschappelijk onderbouwde - noden van het ecosysteem te
identificeren en deze vervolgens te vertalen in prioriteiten en maatregelen om economische activiteiten hiermee
te aligneren. Sommige van de noden overstijgen de mogelijkheden van Vlaanderen waardoor zal moeten
samengewerkt worden op Europees niveau. Vlaanderen kan daarbij participeren via de ontwikkeling van efficiënte
datastromen van zee naar de databanken en de ontwikkeling van end-to-end modellen.
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Belangrijk is dat zowel industrie, kennisinstellingen, en overheden als De Blauwe cluster een rol opnemen in de
uitrol van een ecosysteembenadering voor de blauwe economie. Vermits impact op het ecosysteem centraal
staat, is expertkennis cruciaal om reële noden te identificeren. Deze kennis moet aangeleverd worden door
de academische wereld, die onderzoeksagenda’s hierop afstemt en inzet op de ontwikkeling van richtlijnen
en instrumenten om het EA-wiel in de praktijk te brengen. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid in het
aanbieden van een toetsingskader voor nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld via lopende innovatieprojecten. Het
EA-wiel kan hierdoor op kleinschalig niveau ingang vinden op relatief korte termijn.
Er is voldoende kennis om het EA-wiel op korte termijn uit te rollen binnen de blauwe economie.
Het beleid speelt in eerste instantie een rol om de nodige financiering voor de ontwikkeling van
dergelijke duurzaamheidstools ten behoeve van de blauwe economie mogelijk te maken, vb. in kader
van het relancebeleid na de coronacrisis. Op dat vlak is de evolutie gunstig, want vanaf 2021 zal VLAIO
innovatieprojecten niet louter beoordelen op hun economische impact maar op een verruimde impact waarin
maatschappelijke baten meegenomen kunnen worden. Tot slot wil De Blauwe Cluster zich positioneren als
bruggenbouwer tussen industrie, wetenschap en overheid. De white paper kan hierbij als kader gebruikt
worden voor verdere ontwikkelingen en onderzoek.
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appendix a

Verklarende woordenlijst
Mariene ecosystemen
Ecosystemen zijn extreem complexe systemen van levende organismen die in interactie gaan met niet-levende
componenten van hun omgeving. Deze biotische en abiotische componenten van het ecosysteem zijn met
elkaar verbonden door de nutriëntencyclus, energiestromen en andere cycli zoals de water- en koolstofcyclus
(EU report Blue Economy, 2019).
Ecosysteemdiensten
Mariene ecosysteemdiensten zijn diensten die geleverd worden door processen, functies en structuren van
de mariene omgeving en die direct of indirect bijdragen aan sociale welvaart, gezondheid en economische
activiteiten. Er worden doorgaans drie grote groepen van ecosysteemdiensten gedefinieerd:
(EU report Blue Economy, 2019)
• bevoorradingsdiensten – voordelen die direct voortvloeien uit het ecosysteem
(vb. voeding, water, mineralen, energie)
• regulerende en onderhoudsdiensten – voordelen die voortvloeien ui de regulatie van ecosysteemprocessen
(vb. klimaatregulatie, koolstofsequestratie, kustbescherming)
• culturele diensten – immateriële voordelen die rechtstreeks aan het ecosysteem gelinkt zijn
(vb. esthetiek, recreatie, psychologische voordelen)
Ecosysteembenadering
Het toepassen van een ecosysteembenadering in het management van menselijke activiteiten impliceert dat
de collectieve druk van dergelijke activiteiten binnen de limieten gehouden wordt die compatibel zijn met het
bereiken van een goede milieutoestand en waarbij de capaciteit van het mariene ecosysteem om te reageren op
menselijk geïnduceerde veranderingen niet gecompromitteerd wordt, en zodoende een duurzaam gebruik van
mariene goederen en diensten door de huidige en toekomstige generatie mogelijk maakt (OESO, 2016).
Werken met de Natuur
Wordt gedefinieerd als “een menselijke activiteit met als doel het aanbrengen van gewenste verandering(en) in
de schaal en intensiteit waarmee biotische en abiotische processen plaatsvinden en tot uitdrukking komen in het
ecosysteem” (Think Tank North Sea).
Natuurlijk kapitaal
Onder ‘natuurlijk kapitaal’ verstaan we de op aarde aanwezige hernieuwbare en niet-hernieuwbare
hulpbronnen die het vermogen hebben om ecosysteemdiensten te leveren. Natuurlijk kapitaal is de zogenoemde
voorraadgrootheid (stock) en ecosysteemdiensten zijn de zogenoemde stroomgrootheid (flow) en zijn als het
ware de rente die het natuurlijk kapitaal oplevert als het duurzaam wordt gebruikt.
Natuurlijkheid
Natuurlijkheid is de schaal en intensiteit waarmee biotische en abiotische processen plaatsvinden en tot
uitdrukking komen in het ecosysteem. In het mariene milieu is natuurlijkheid het geheel van de biotische en
abiotische processen die vorm geven aan de pelagische, benthische en demersale onderdelen van het mariene
ecosysteem. Natuurlijkheid vormt een basisrandvoorwaarde waaraan moet worden voldaan teneinde het
maatschappelijk welzijn nu en in de toekomst te verzekeren (Think Tank North Sea).
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annex c

Methodiek & bijdragen
Het traject rond de EA-tool is reeds gestart in het voorjaar van 2020 en is ontstaan vanuit de nood van
bedrijven om de effecten van menselijke activiteiten op ecosystemen te valoriseren. Dit resulteerde finaal in een
white paper die samen met input van experten en bedrijven door De Blauwe Cluster werd geschreven.
De stappen die daartoe werden doorlopen zijn:
• Taskforce Ecosystemen (april ‘20): detecteren noden van bedrijven
• 1ste versie white paper (juni ’20): principes EA-ladder en kader
• Feedbackrondes (sept ’20 en okt ’20): input en opmerkingen van experten
• Bevraging bedrijven (nov ’20): draagvlak rond stellingen uit white paper
• 2de versie white paper (nov ’20): bijsturing op basis van bevraging en feedback
• Taskforce Ecosystemen (dec ’20): draagvlak bij bedrijven voor ontwikkeling van de EA-tool
• Workshop EA-tool (febr ’21): praktische voorwaarden in de realisatie van de EA-tool
• 3de versie white paper (april ’21): bijsturing naar EA-wiel en pragmatische aanpak
De white paper diende in dit traject als centraal discussiedocument voor het opzetten van een onderzoeksproject
dat de realisatie van dergelijke EA-tool mogelijk maakt. De principes van de EA-ladder zijn initieel gebaseerd
op de analogie met de CO2-ladder, maar na discussie bijgestuurd naar een meer circulair systeem onder de
vorm van een EA-wiel. De tool moet vooral stimulerend werken voor bedrijven om de ecosysteembenadering te
implementeren en hiervoor bestaande data te gebruiken.
De voorstelling van het EA-wiel is vooral illustratief om de tool tastbaar te maken en kan in de verdere
ontwikkelingsfase anders ingevuld worden.
De Blauwe Cluster is auteur van deze white paper en heeft hiervoor nauw samengewerkt met bedrijven en
kennisinstellingen uit haar netwerk.
Voor inhoudelijke vragen over deze tekst kan je terecht bij: Lien Loosvelt - Marijn Rabaut - Kristien Veys
We willen graag onderstaande personen bedanken voor hun constructieve bijdrage (in alfabetische volgorde):
Annelies Boerema (IMDC)
Steven Degraer (KBIN)
Jochen Depestele (ILVO)
Gert Everaert (VLIZ)
Jan Fordeyn (Jan de Nul)
Piet Haerens (Haedes)
Emile Lemey (Jan de Nul)
Chantal Martens (VLIZ)
Thibaud Mascart (DEME)
Hans Polet (ILVO)
Tomas Sterckx (DEME)

Jan Vanaverbeke (KBIN)
Shanna Van Blaere (UGent)
Carl Van Colen (UGent)
Michiel Vandegehuchte (VLIZ)
Katrien Vanderbiest (Universiteit Antwerpen)
Steven Vanhemelryck (Colruyt Group)
Ann Vanreusel (UGent)
Patrick Vansprang (Arche Consulting)
Karel Viaene (Arche Consulting)
Filip Volckaert (KULeuven)
Wannes Voorend (Colruyt Group)

Gelieve als volgt te verwijzen naar deze white paper:
De Blauwe Cluster (april 2021). Aan de slag met de ecosysteembenadering in de blauwe economie.
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Bluebridge
Wetenschapspark 1
B-8400 Oostende
T +32 (0)50 26 75 15
www.blauwecluster.be

Samen voor sterke groei door innoveren en internationaliseren
Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor!
Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters willen samenwerking
tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren.
De Blauwe Cluster is de speerpuntcluster voor de blauwe economie.
Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

