Thema 3 – Working with nature – Questions and opportunities for the Belgian North Sea
Beschrijving
Een ecosysteem voorziet in verscheidene ecosysteemdiensten die zowel ecologisch als economisch een
grote meerwaarde kunnen bieden. Voorwaarde hierbij is een gedegen kennis van het ecosysteem en
een adequaat natuurbeheer. In het ‘working-with-nature’ concept wordt deze kennis toegepast ten
behoeve van het creëren van sociale, ecologische en/of economische meerwaarde. Met het oog op de
verwachte snelle en aanzienlijke maatschappelijke en ecologische omwentelingen in de toekomst, is het
opportuun om de toepasbaarheid en invulling van dit concept te toetsen aan de Belgische situatie. Voor
de uitwerking van dit concept zal gewerkt worden met behulp van reële gevals tudies zoals
kustverdediging, het ontmantelen van constructies op zee (decomissioning) of productie van
voedselbronnen (vb. mariene aquacultuur).
Discussiepunten / concrete topics
A. Welke ecosysteemdiensten van het Belgisch deel van de Noordzee kunnen worden ingezet in
het working-with-nature concept?
B. Waar bevinden zich de grootste kansen tot meerwaarde binnen het working-with-nature
concept? Moeten we hierbij over de zeegrenzen heen kijken en onze blik ook op het land
werpen?
C. Hoe kunnen we de ecosysteembenadering d.m.v. het working-with-nature principe inzetten om
grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? Zoals bv. in het geval van extractieve
aquacultuur en natuurherstel (koppeling met kustverdediging?)
D. Welke stappen kunnen ondernomen worden om een breed draagvlak te creëren bij zowel
deskundigen als leken wanneer het gaat over working-with-nature?
Motivering
Het Belgisch deel van de Noordzee is het grootste aaneengesloten ecosysteem van België. Een gezond
en veerkrachtig ecosysteem is robuust tegen veranderingen en laat socio-economische activiteiten toe.
Het ecosysteem levert ons ‘ecosysteemdiensten’. Een brede kennis en adequate bescherming van dit
ecosysteem is dus van grote maatschappelijke meerwaarde. In het working-with-nature concept, ook
wel bekend als ecosystem engineering, kan deze kennis toegepast worden voor doeleinden met zowel
een sociale (vb. kustverdediging), economische (vb. oogsten van biologische rijkdommen) als
ecologische (vb. herstel van riffen) meerwaarde. Om die reden e n in het kader van grote
maatschappelijke uitdagingen (climate change, voedselvoorziening, milieubescherming, etc.) heeft het
concept van working-with-nature veel toekomstig valorisatiepotentieel en is het dus uitermate geschikt
om opgenomen te worden binnen het Think Tank North Sea traject.

