
SEPTEMBER 2014
Speciaal Dossier

PRiME-C
Partnering for Risk Management and 

Engagement on the Coast

Een clusterinitiatief:

Programme de coopération transfrontalière 2007 - 2013 cofinancé par le FEDER
Cross border Cooperation Programme 2007 - 2013 part-financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007 - 2013 
medegefinancierd door het EFRO

2 Seas Magazine
NEDERLANDSE EDITIE



2 Seas Magazine Pagina 2

VOORWOORD

INLE IDING

Hoo fds tuk  1 :  
Samenwerken  voo r  r i s i c obehee r  en 
engagemen t  voo r  de  kus t

Ontwikkelen van een netwerk van experts: PRiME-C-partners en projecten  

Delen van de kennisverwerving en expertise 

Hoo fd s tuk  2 : 
Ge ïn teg ree rd  Kus tbehee r  ( ICZM) : 
u i t gangspun ten  d i e  he t  kade r 
vo rmen  voo r  g rensove r s ch r i j dende 
samenwerk i ng 

Wat is geïntegreerd kustbeheer?

Wat is een risico voor de kust en waarom moet het beheerd worden?

Hoe zijn de uitgangspunten van ICZM toegepast via PRiME-C? 

Hoo fd s tuk  3 : 
Ken  de  r i s i c o ’s ,  wees  ve rande r i ngen 
voo r  en  bouw aan  l o kaa l 
e i genaa r s chap :  r e su l t a t en  van  PR iME-C 

Veranderingen op milieugebied: ken de risico’s en de kansen

Adaptieve planning: wees veranderingen voor

Participatieve betrokkenheid: bouw aan lokaal eigenaarschap

Hoo fds tuk  4 : 
K i j kend  naa r  de  t oekoms t . . .

De waarde van de cluster voor risicobeheer en betrokkenheid

Aanbevelingen voor veranderingen op milieugebied, adaptieve planning en 

participatieve betrokkenheid

De volgende stappen

REFERENTIES

3

4

5

10

9
6

11

12

12

14

19

23

31

32

32

33

34

13

31

Fr
on

t 
co

ve
r 

ph
ot

o:
 C

ap
 B

la
nc

 N
ez

, F
ra

nc
e.

  
©

Er
ic

 D
es

au
no

ix
-C

G
62



2 Seas Magazine Pagina 3

Onze kustgebieden behoren tot de mooiste, meest diverse, productiefste en meest 
dynamische plekken in Europa. Kustgemeenschappen zijn van vitaal belang voor onze 
economie en ons welzijn, als bruisende locaties voor bezoekers en bedrijfstakken met 
essentiële ruimte voor biodiversiteit.

Met de unieke omgeving van kustgebieden, gaan risico’s en uitdagingen gepaard 
die niet altijd worden gedeeld door onze meer landinwaarts wonende landgenoten. 
Samenwerking binnen Europese partnerschappen heeft geleid tot de erkenning 
dat de kuststrook in toenemende mate gevoelig is voor de gevolgen van sociale en 
economische veranderingen en veranderingen op het gebied van milieu. Hoewel deze 
gebieden altijd onderhevig zijn geweest aan veranderingen, zal de toename van deze 
veranderingen, in zowel snelheid als schaal, in de komende eeuw en daarna, een 
grote druk uitoefenen op mensen, ecosystemen, infrastructuur en gebouwen.

Zoals we afgelopen winter hebben kunnen vaststellen, moeten kustgebieden verder 
verstevigd worden tegen fysieke risico’s. Deze risico’s omvatten vaker voorkomende 
extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel, toenemende erosie van 
kuststroken, warmere en drogere zomers en invasieve dier- en plantensoorten. Het 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft gemeld dat de snelheid 
van de zeespiegelstijging sinds het midden van de 19de eeuw hoger is geweest dan 
gedurende de 2000 jaar ervoor. De zeespiegel is de laatste 20 jaar met gemiddeld 
3,2 mm per jaar gestegen - bijna tweemaal de gemiddelde stijging over de periode 
1901 tot 2010.

Deze risico’s maken het noodzakelijk dat we in heel Europa met elkaar samenwerken. 
Zo kunnen bijvoorbeeld de lokale beheerstrategieën die in het verleden werden 
toegepast niet meer toereikend zijn in de toekomst. Regionale voedselproductie 
en waterbeheer moeten een hogere prioriteit krijgen, terwijl een bloeiende 
toeristische sector en een innovatieve koolstofarme economie kunnen profiteren 
van de veranderende omgeving. We moeten ons voorbereiden en aanpassen om 
onze blootstelling aan deze risico’s te verminderen en het maximale te halen uit 
elke toekomstige kans. Planning is de sleutel. De impact van de beslissingen die we 
vandaag nemen, zal tot ver in de toekomst gevoeld worden.

De Europese Unie ondersteunt risicobeheer van kustgebieden voor de langere termijn 
door middel van geïntegreerd kustbeheer, wetgeving ten aanzien van ruimtelijke 
ordening van mariene gebieden en door middel van financiering van interregionale 
programma’s. Onderdeel van deze voortdurende inspanningen is het cluster ‘Partnering 
for Risk Management and Engagement on the Coast’ (PRiME-C), gefinancierd door de 
kapitalisatieacties van INTERREG IVA 2 Zeeën, dat voortbouwt op meer dan zes jaar 
ervaring en expertise in kustbeheer en het betrekken van de gemeenschap om ons 
verder te helpen op weg naar een duurzame en welvarende toekomst.

PRiME-C laat zien hoe planning voor de lange termijn beslissingen kan beïnvloeden en 
‘best practice’-voorbeelden kan aanreiken voor het implementeren van risicobeheer 
in het 2 Zeeëngebied. Deze publicatie maakt duidelijk hoe het omarmen van de 
mogelijkheden om samen te werken onze kennis en veerkracht vergroot. De publicatie 
moedigt een holistische en langetermijnbenadering aan, in plaats van alleen te kijken 
naar het oplossen van dringende zorgen. Door op deze manier samen te werken, 
worden kustgemeenschappen aangemoedigd hun kansen optimaal te benutten en 
hun risico’s tot een minimum te beperken, door verbeteringen te bewerkstelligen op 
het gebied van gezondheid, welzijn, ecosystemen en de economie.

Lord Chris Smith
Voorzitter van de Environment Agency
Engeland

Lord Chris Smith

VOORWOORD
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De kustgebieden langs het Engelse 
Kanaal en de Noordzee bieden 
overvloedig veel mogelijkheden 
aan de mensen die er op bezoek 
komen, werken en leven. Ze bieden 
fascinerende voorzieningen, inno-
vatieve bedrijfstakken, productieve 
landbouw en dynamische plaatsen 
die de mensen als hun thuis mogen 
zien. Zij vormen ook enkele van de 
belangrijkste gebieden voor na-
tuurbehoud, inclusief gebieden die 
op de Werelderfgoedlijst staan en 
tot de Natura 2000-sites behoren, 
beschermde mariene gebieden, 
speciale zones en schitterende 
beschermde landschappen. Maar 
met deze rijkdom en dit potentieel 
neemt ook de strijd toe om de be-
perkte middelen en ruimte.

Binnen en verspreid over alle vier 
de lidstaten die samenwerken in 
de regio van het INTERREG IVA 
2 Zeeënprogramma (Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, België en 
Nederland), is er een groeiende 
druk op de kustgebieden door een 
scala aan milieu- en sociaalecono-
mische kwesties. Een voorbeeld: de 
klimaatverandering brengt risico’s 
voor mensen, gebouwen, fauna 
en flora en waterbronnen met zich 
mee, terwijl invasieve soorten de 

oorspronkelijke populaties bedrei-
gen. De inwoners van de kust-
steden worden steeds ouder en af-
hankelijker van seizoensgebonden 
economieën. Deze veranderingen 
markeren de behoefte aan effect-
ieve en coöperatieve risciobeheer-
praktijken door heel Europa om 
deze kwetsbare regio’s in staat 
te stellen zich aan te passen en 
in voor-spoed voort te bestaan. 
PRiME-C, dat staat voor Partnering 
for Risk Management and Engage-
ment on the Coast, is een cluster 
van negen projecten en partners, 
en omvat meer dan zes jaar prak-
tijkervaring, om de huidige ‘best 
practices’ in risicobeheer en be-
trokkenheid van de kustgebieden 
vast te leggen in het 2 Zeeënge-
bied.

PRiME-C behaalde zijn eerste 
doelstellingen voor het delen van 
resultaten, het testen van nieuwe 
benaderingen en het versprei-
den van kennis binnen de context 
van het Geïntegreerd Kustbeheer 
(ICZM). Door het verbinden van 
een divers netwerk van experts, 
projecten en disciplines in heel 
Engeland, Frankrijk, Nederland 
en België (Vlaanderen) hebben de 
partners binnen PRiME-C drie kern-

principes opgesteld die van vitaal 
belang zijn voor een holistisch, 
grensoverschrijdend risicobeheer 
van de kustgebieden:

• Verwerven van een grondig be-
grip van de milieurisico’s;

• Proactief plannen bij het aan-
passen aan verandering; en

• Lokaal eigenaarschap van ri-
sico aanmoedigen door par-
ticipatieve betrokkenheid van 
gemeenschappen en overige 
stakeholders.

De partners hebben ook gemerkt 
dat er hiaten zijn in hoe informa-
tie over risicobeheer van de kust-
gebieden wordt gedeeld in de 
regio, met name in hoe data van 
verschillende disciplines gefrag-
menteerd zijn en verspreid worden 
afhankelijk van de lidstaat.

Deze publicatie brengt de ken-
nis van de clusterpartners samen 
en bouwt verder op de kennisver-
werving van hun INTERREG-pro-
jecten. Deze publicatie bevordert 
grensoverschrijdende ‘best prac-
tice’-technieken, -methodes en 
-middelen voor het ontwerp en de 
implementatie van riscobeheerpro-
gramma’s voor de kustgebieden, 
en voor het actief betrekken van 
de stakeholders in deze proces-
sen. In deze publicatie staan voor-
beelden zoals multidimensionale 
kaders voor het herkennen van ri-
sico’s, strategieën voor planningen 
die door de gemeenschap worden 
aangestuurd en systemen voor het 
gebruik van historische gegevens 
en het inzetten van lokale mensen 
om verandering te monitoren. Er 
is een schat aan bronnen en be-
wijs beschikbaar voor huidige en 
toekomstige kustbeheerders in het 
2 Zeeëngebied vanuit INTERREG-
projecten en clusters die helpen bij 
het lanceren van toekomstige ini-
tiatieven.

Oostende, België. © Christine Wissink

Inleiding
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Omdat de vier lidstaten en 
kustgemeenschappen binnen het 2 
Zeeëngebied allen gelegen zijn aan 
het Engelse Kanaal en de Noordzee, 
is een open, grensoverschrijdende 
samenwerking cruciaal om 
verandering beter te beheren en 
om de veerkracht en welvaart te 
verbeteren. Sinds 2007 heeft het 
INTERREG IVA 2 Zeeënprogramma 
prioriteit gegeven aan het 
bevorderen en ontwikkelen van 
een veilig en gezond milieu. Dit 
heeft geleid tot talloze projecten 
die zijn opgestart vanuit de 

gedachte dat risicobeheer en 
duurzame ontwikkeling het best 
bereikt kunnen kan worden door 
samen te werken met omliggende 
gemeenschappen in plaats van 
door een geïsoleerde aanpak.

PRiME-C werd opgezet om de 
ervaring en expertise bijeen 
te brengen die werd vergaard 
door middel van negen van 
deze projecten, om op een 
holistische wijze de kwesties die 
de kustgebieden aangaan en van 
invloed zijn op de regio, aan te 

pakken. De doelstelling van het 
cluster was vast te stellen wat de 
‘best practices’ waren en deze te 
delen en te implementeren in alle 
lidstaten.

Hoo fd s tuk  1 : 
Samenwerken voor 
risicomanagement 

en engagement  
voor de kust.

Kustgebieden bevinden zich in de frontlinie van de veranderingen, waar duurzaamheids-
kwesties verstrekkende gevolgen hebben die zich niet houden aan politieke grenzen.  

Prime-C Partners bij Cap Gris Nez, Frankrijk. © Christine Wissink
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Ontwikkelen van een netwerk van experts: PRiME-C-
partners en projecten

Negen partners hebben zich aanges-
loten bij het cluster omwille van de 
unieke mogelijkheid om hun verschil-
lende expertisegebieden te combi-
neren. Hierdoor werd een robuust 
expertisenetwerk in kustbeheer 
gecreëerd en werd het geïntegreerd 
grensoverschrijdend beheer van ri-
sicovolle kustgebieden bewerkstel-
ligd. De deelnemende organisaties 
vertegenwoordigden drie sectoren 
(overheden, academische instellingen 
en het bedrijfs-leven) en alle vier de 
lidstaten, waardoor een driedubbele 
helix ontstond die holistisch werken 
mogelijk maakte en versnelde. Het 
bijeenbrengen van deze partners 

hielp bij het slopen van grenzen 
tussen de disciplines, sectoren 
en geografische gebieden, waar-
door creatief denken en kruisbes-
tuiving van ideeën gestimuleerd 
werden.

Dit specifieke partnerschap vertegen-
woordigde ook een breed scala aan 
praktische INTERREG-projecten. Elk 
project in het PRiME-C-cluster behan-
delde specifieke problemen binnen 
milieugerelateerde, sociale en econo-
mische disciplines, met een focus op 
risicobeheer en betrokkenheid. Eén 
partner vertegenwoordigde geen 
INTERREG-project maar sloot zich 

bij het cluster aan om wetenschap-
pelijke expertise op het gebied van 
kuststudies en een interdisciplinaire 
benadering van kustproblematiek in 
te brengen. De recente implementatie 
van deze projecten bracht een reeks 
goede ervaringen voort door het vol-
gen van de uitgangspunten van ICZM, 
van strategisch tot uitvoerend niveau, 
van internationaal tot lokaal, van 
wetenschappelijk tot praktisch en van 
vroeger tot toekomstig werk. PRiME-
C biedt daarom kennisverwerving 
aan van huidige en robuuste ‘best 
practices’ die overdraagbaar zijn 
tussen sectoren, stakeholders en 
lidstaten.

Prime-C Partners in Renesse, Nederland. © Christine Wissink
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Partner Expertisegebied Resultaten grensoverschrijdende werking 

Kent County 
Council

Duurzaamheid, klimaatverandering en de natuurlijke 
omgeving. Ondersteunen van lokale overheden, 
gemeenschappen en bedrijven om hun veerkracht te 
verbeteren bij toekomstige verandering terwijl hun 
impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

- Hebben het programma STEM (Steps to 
Environmental Management) opgesteld

- Hebben adaptatie-actieplannen en visies voor de 
gemeenschap vastgesteld

- Hebben een methode ontwikkeld om 
zeelandschappen te karakteriseren

Alterra Deskundig en onafhankelijk onderzoek ter bevordering 
van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame groene 
leefomgeving.

- Hebben gemeenschapsvisies en masterplannen 
vastgesteld

- Hebben gemeenschapsdromen over landschap 
en biodiversiteit opgesteld

- Hebben een kader voor risicoprofielen 
ontwikkeld 

Provincie 
West-
Vlaanderen

Gebiedsontwikkeling, klimaatverandering en 
landschapsontwikkeling. Ondersteunen van lokale 
kustinstellingen bij de duurzame ontwikkeling van 
het gebied en de verbetering van de coördinatie, de 
planning en het beheer van het kustgebied.

- Hebben een Kader voor ruimtelijke planning in 
Mariene Gebieden ontwikkeld

- Hebben atelierworkshops ontwikkeld
- Hebben een geïntegreerde kustvisie ontwikkeld 

om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren

Département 
du Pas-de-
Calais

Lokale duurzame ontwikkeling van Pas-de-Calais, met 
inbegrip van het kustgebied. Het ondersteunen van de 
lokale plattelandsautoriteiten en -gemeenschappen. 
Bescherming en behoud van gevoelige natuurgebieden.

- Zijn een implementatieplan voor de Straat van 
Dover overeengekomen

- Gaven leiding bij het monitoren van het 
beheerplan van het Deux-Caps-gebied 

University 
Lille 1 
en TVES 
Research 
Center

Geografie en planning, milieugeografie, sociale 
geografie, duurzame ontwikkeling, studies op het gebied 
van kustgebieden, stedelijke planning en urbanisatie, 
natuurbeheer, natuurrampen, kwetsbaarheid, risico’s 
voor de kustgebieden, risicobeheer, Geïntegreerd 
Kustbeheer.

- Hebben een model ontworpen voor begrip 
van multidimensionale kwetsbaarheid van 
kustgebieden

Maritime 
Archaeology 
Trust

Mariene, intertidale en nearshore-archeologie en 
erfgoed, gespecialiseerd in hun relatie tot en potentieel 
om te informeren over kust- en klimaatverandering. 
Verricht onderzoek, geeft onderwijs en verzorgt 
informatieverspreiding naast het leveren van 
contractdiensten.

- Beoordeelde het potentieel van historische 
bronnen om begrip te kweken voor verandering 
van de kustgebieden

- Ontwikkelde twee-, drie- en vierdimensionale 
modellen om de verandering van de 
kustgebieden op de langere termijn te laten zien

- Publiceerde een handboek voor het gebruik van 
deze bronnen bij kustbeheer. - Creëerde een 
portal om deze data en de resultaten online 
toegankelijk te maken

Environment 
Agency

Klimaatverandering, waterkwaliteit en waterbronnen. 
Risico op overstroming van de belangrijkste rivieren, 
reservoirs, mondingen en de zee. Het vergroten van 
de veerkracht van mensen, gebouwen en bedrijven 
bij overstromingen en erosie van de kust. Het 
ondersteunen van duurzame groei door samenwerking 
met organisaties om het gebruik van natuurlijke 
bronnen te beheren.

- Hebben actieplannen en visies voor de 
gemeenschap ontwikkeld

- Beschermen en verbeteren van water, land en 
biodiversiteit

- Publiceerden een ‘Best Practice’ handboek voor 
adaptatie van de kustgebieden 

Norfolk 
County 
Council

Behoud en monitoring van de biodiversiteit, met 
speciale aandacht voor het beheer van invasieve niet-
inheemse soorten. Het slaan van bruggen tussen de 
politiek op hoog niveau en actie op lokaal niveau.

- Ontwikkelde een techniek om de kwetsbaarheid 
van een gebied voor invasieve niet-inheemse 
soorten (INS) te meten

- Ontwikkelde nieuwe tools en benaderingen voor 
het beheer van INS door middel van tests en 
demonstraties ter plaatse

Gemeente 
Schouwen-
Duiveland

Beleidsontwikkeling en besluitvorming op het gebied 
van lokale verantwoordelijkheden van gemeentes, 
zoals ruimtelijke ordening, milieu, sociale zaken en 
economische zaken. 

-  Stelde een kader op om aangelegde havens 
te ondersteunen bij de omvorming tot nieuwe 
natuurlijke havens en jachthavens met 
ondersteuning van de lokale gemeenschappen
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Zes projecten van INTERREG IVA 2 Zeeën opgenomen in PRiME-C:

Coastal Communities 2150 (CC2150) betrok 
gemeenschappen en bewoners in gebieden die bijzonder 
veel risico lopen vanwege klimaatverandering aan de kust. 
Dit project verhoogde het besef en het begrip van de 
risico’s en kansen op langere termijn van veranderingen 
aan de kust, door het aanmoedigen van betrokkenheid 
van de lokale gemeenschap bij de besluitvorming en de 
voorbereiding op de toekomst.

Combining Sea and Coastal Planning in Europe 
(C-SCoPE) verbeterde coördinatie, planning en beheer 
van de kust, door het creëren van een naadloos passend 
kader voor kust- en mariene planning om te voldoen aan de 
eisen van professionele en niet-professionele gebruikers.

Reducing the Impact of Non-native Species in 
Europe (RINSE) legde zich toe op het verbeteren van 
het beheer van invasieve, niet-inheemse soorten over het 
programmagebied van 2 Zeeën. Het verhoogde het besef 
van het gevaar dat deze soorten vormen, en ontwikkelde 
en bevorderde betere manieren om invasieve soorten 
onder controle te houden en uit te roeien.

Arch-Manche toonde de waarde aan van het gebruik van 
het rijke archeologische, artistieke en maritieme erfgoed 
van het 2 Zeeëngebied als hulpmiddel ter ondersteuning 
van het begrip van verandering aan de kust op lange 
termijn en de impact ervan op menselijke bewoning.

FUSION bevorderde de duurzame bedrijfsontwikkeling bij 
de kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s) en bevorderde 
de ontwikkeling van milieubewust ondernemerschap door 
de KMO’s te laten profiteren van ecologische innovatie. 
Het project was opgezet om een scala aan innovatieve 
bedrijfsondersteunende diensten te bepalen, testen en 
implementeren om de KMO’s te ondersteunen.

TRANSCOAST versterkte de economische vitaliteit van 
kustgebieden door ondersteuning te bieden bij planning, 
ontwerp en implementatie van maatregelen om kwalitatief 
ondermaatse havenfaciliteiten om te vormen naar nieuwe 
functies, waaronder jachthavens en voorzieningen voor 
pleziervaart en toeristische activiteiten.

Drie projecten in het 
cluster werden opgeleverd 
door andere INTERREG 
programma’s:

Living with a Changing Coast 

(LiCCo) ondersteunde kustgemeen-

schappen bij het beter begrijpen van 

en voorbereiden op de gevolgen van 

de klimaatverandering door samen te 

werken met de lokale gemeenschap om 

historische documenten te bestuderen 

die veranderingen aan de kustlijn laten 

zien en om de lokale gemeenschap te 

laten inzien dat de veranderingen in de 

kustgebieden een trend op lange ter-

mijn zijn. Onderdeel van het INTERREG 

IVA Kanaal Programma.

Network Of Straits (NOSTRA) be-

studeerde de noodzakelijke bestuurs-

middelen om ervoor te zorgen dat de 

zeekanalen in heel Europa duurzaam 

ontwikkeld worden, en om hun func-

ties als toegang naar het hinterland 

en externe gebieden te ontwikkelen. 

Grand Site de France des Deux Caps, 

in maart 2011 bekroond met de “Grand 

Site de France”, houdt verband met 

dit project, waar geïntegreerd beheer 

en bestuur vereist is om een uitgeba-

lanceerde ontwikkeling en het behoud 

van dit unieke gebied te waarborgen. 

Onderdeel van het INTERREG IVC Pro-

gramma.

Green Infrastructure for Tomor-

row – Together! (GIFT-T!) heeft 

geïnvesteerd in het creëren van banen, 

het beschermen van woongebieden 

en het versterken van plattelands-

economieën. Het project focuste op 

het aantrekken van kapitaal voor Green 

Infrastructure, het implementeren van 

groene businessplannen en het betrek-

ken van de gemeenschap bij positieve 

planning. Onderdeel van het INTER-

REG IVB- programma voor Noordwest-

Europa.

kaart van de INTERREG 2 
Zeeën programma gebied  
© Programma INTERREG  

IV A 2 Zeeën
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Delen van de kennisverwerving en expertise
Tijdens de looptijd van de activiteiten van het cluster, werd 
een breed scala aan acties en benaderingen ondernomen 
waaronder projectbesprekingen, uitwisselingen van mid-
delen en technieken, het delen van data, regionale en 
grensoverschrijdende ontmoetingen, en dit naast informeel 
netwerken. 

De partners binnen PRiME-C identificeerden drie thema’s 
die verband houden met ICZM die hun begrip van ‘best 
practice’ bij risicobeheer van kustgebieden onderbouwen: 
veranderingen op milieugebied, adaptieve planning en par-
ticipatieve betrokkenheid.

Veranderingen op milieuge-
bied zijn onder meer risico’s 
en gevolgen van veranderingen 
in de natuurlijke omgeving. 
Hie-ronder vallen: klimaatveran-
dering, overstromingsgevaar, 
extreme weeromstandigheden, 
invasieve soorten, mariene 
vervuiling, eutrofiëring, dehydra-
tatie, gezondheid van de rivier, 
beschikbaarheid van proper 
water en verval van landschap-
pen. Risico’s die voortkomen uit 
veranderingen op milieugebied 
dienen te worden geïdentificeerd 
en beoordeeld voordat duurzame 
ontwikkeling en beheer kan 
worden geïmplementeerd. Ken 
de risico’s en kansen.

Het cluster behaalde zijn belangrijkste doelstelling, een beter begrip en een betere verspreiding van 

de huidige ‘best practices’ in risicobeheer en betrokkenheid in het 2 Zeeëngebied, door:

• Het creëren van een gedeeld begrip van de ‘best practices’ en geleerde lessen in risicobeheer en betrokkenheid van 

stakeholders vanuit 9 INTERREG-projecten.

• Het uitwisselen van waardevolle informatie en expertise op het gebied van ICZM dat leidt tot instrumenten en 

technieken voor de beoordeling, het beheer en de betrokkenheid.

• Het gebruiken van netwerken in de kustgebieden om een beter begrip te verkrijgen van de risico’s en kansen, wat 

leidt tot het opstellen van geïntegreerde actieplannen en -prioriteiten.

• Het testen en uitproberen van middelen over alle organisaties en sectoren heen.

Participatieve betrokken-
heid is het idee dat wanneer 
stakeholders deelnemen aan het 
risicobeheer en de planning pro-
cessen, zij lokaal eigenaarschap 
op zich nemen door te helpen bij 
het identificeren van problemen 
en oplossingen die lokaal relevant 
zijn. Stakeholders hebben lokale 
expertise die de kwaliteit van de 
identificatie en van de planning 
van risicobeheer voor de kust-
gebieden kan verbeteren. Door 
samen te werken vergroten de 
stakeholders de kans op succes. 
Bouw aan lokaal eigenaarschap

Adaptieve planning behelst het 
concept dat bekende risico’s gemini-
maliseerd kunnen worden door duur-
zame planning. Mogelijke problemen 
kunnen worden veroorzaakt door een 
aantal factoren waaronder conflicten 
tussen gebruikers, niet-duurzaam 
toerisme, intensief gebruik van het 
land, een gebrek aan bewustzijn op 
het gebied van natuurbehoud, gebrek 
aan communicatie tussen openbare 
bestuursorganen, veranderende 
beschikbaarheid van land en een lage 
veerkracht bij de gemeenschap. Door 
een goed begrip van de implicaties 
van risico’s en beheerkeuzes, kunnen 
‘no regret’-beslissingen makkelijker 
worden genomen. Wees veranderin-
gen voor.ment. Wees veranderingen 
voor

Bij deze drie thema’s beoordeelden de partners binnen 
PRiME-C intern de resultaten en effecten van de negen pro-
jecten, waarbij ze werden beoordeeld op grensoverschrij-
dende herhaalbaarheid en overdraagbaarheid. Het proces 
bestond onder meer uit beoordelingsactiviteiten zoals het 

ontwikkelen van lokale plannen, het verspreiden van infor-
matie over uitgangssituaties, het uitvoeren van een weten-
schappelijke beoordeling, het bestuderen van risico’s en 
kansen en het hosten van pilot-evenementen.

Twee Caps Tentoonstelling  
© Eric Desaunois-CG62

Gemeenschap Workshop  
© Christine Wissink

Kliffen bij Hunstanton 
© Christine Wissink 
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Verandering is een primaire risi-
cobron. De PRiME-C-partners 
onderkennen dat verandering 
een constante factor is in het 
bestaan van de kustgemeen-
schappen. Kwetsbaarheid is de 
waarschijnlijkheid dat iemand of 
iets nadelig wordt beïnvloed door ri-
sico. Kwetsbaarheid kan ook worden 
gezien als het vermogen van een 
gemeenschap of ecosysteem om te 
reageren op een potentiële veran-
dering.
Kustgebieden behoren tot de meest 
kwetsbare gebieden bij klimaat-
verandering en natuurrampen. Tot 
de gevolgen behoren onder meer 
overstromingen, erosie, stijging 
van de zeespiegel, verzilting van 
watervoorraden, extreme weer-

somstandigheden en locaties waar 
invasieve soorten de regio binnen-
komen. De PRiME-C-partners 
hebben vastgesteld dat de 
gevolgen van deze verander-
ingen verstrekkend kunnen zijn 
en nu al niet alleen de levens 
en het levensonderhoud van 
mensen in kustgemeenschap-
pen veranderen, maar ook het 
evenwicht van ecosystemen. 
Vanwege een breed spectrum aan 
sociaaleconomische, politieke en 
milieufactoren vergroten de kustri-
sico’s de druk op de ecosystemen, 
de infrastructuur van de gemeen-
schap en economische bezittingen. 
Door een voorspelde stijging van 
de zeespiegel, bijvoorbeeld, zal het 
risico op overstroming en erosie 

toenemen van veel gebieden die in 
trek zijn als vestigingsgebied, toe-
ritische bestemming, bedrijfsterrein 
en overslagpunt. Op vergelijkbare 
wijze kunnen sterke bevolkingscon-
centraties en intensief verbruik van 
natuurlijke grondstoffen leiden tot 
verlies aan biodiversiteit, verwoes-
ting van woongebieden, vervuiling, 
conflicten tussen mogelijke gebruik-
ers en congestieproblemen.

Anderzijds bieden risico’s ook kansen. 
Kustgebieden behoren tot de meest 
productieve gebieden ter wereld en 
bieden een breed scala aan waarde-
volle woongebieden en ecosysteem-
diensten die altijd mensen hebben 
aangetrokken. Mensen hebben ge-
durende duizenden jaren gebruik 

Hoo fd s tuk  2 : 
Geïntegreerd 

Kustbeheer (ICZM): 
uitgangspunten die 

het kader vormen voor 
grensoverschrijdende 

samenwerking

Wat is een risico voor de kust en waarom moet het beheerd 
worden?

Risico is de kans op gevolgen, waarbij iets van menselijke of natuurlijke waarde bedreigd 
wordt en waarbij de uitkomst onzeker is. 

Baie de Slack, Frankrijk. © Eric Desaunois-CG62
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gemaakt van de schoonheid en rijke 
grondstoffen van het 2 Zeeënge-
bied. Tijdens deze periode onder-
vond het landschap grootschalige 
veranderingen die gevolgen hebben 
gehad voor de beschikbaarheid van 
het land en zijn grondstoffen. De 
PRiME-C-partners geloven dat 
het welzijn van de mensen en 
de economische leefbaarheid 
van veel bedrijven in de kust-
gebieden in het 2 Zeeëngebied 
afhangen van de hoge kwaliteit 
van de natuurlijke omgeving 
van deze gebieden. Het is daarom 
van essentieel belang dat wij onze 
benadering van het risicobeheer van 
kustgebieden veranderen, omdat de 
beslissingen die wij nu nemen een 
directe invloed zullen hebben op de 
manier waarop wij toekomstige ri-
sico’s aanpakken.

Risico’s dienen te worden beheerd 
om het maximale uit alle mogelijke 
kansen in de toekomst, die milieu-
verandering kan bieden, te halen. 
In het hele 2 Zeeëngebied houdt 
risicobeheer van de kustgebieden 
onder meer aanpassingen aan ver-
anderende omgevingen en econo-
mieën in, holistisch beheer van het 
raakvlak tussen zee en land en geïn-
tegreerd behoud van productieve 
mariene zones. Gemeenschappen 
dienen hun manier van denken en 
handelen aan te passen. Ontwikke-
laars en planners dienen niet alleen 
rekening te houden met wat nu be-
schikbaar is, maar ook met wat de 
toekomst mogelijk gaat brengen, 
en dienen de mensen en de om-
geving de ruimte te bieden om zich 
aan te passen aan verandering. De 
PRiME-C-partners zijn van mening 
dat een participatieve benadering 
fundamenteel is om deze vereisten, 
waarvan sommige conflicterend zijn, 
op evenwichtige wijze te behande-
len.

Wat is geïntegreerd 
kustbeheer?

Geïntegreerd Kustbeheer (ICZM) 
kan worden gedefinieerd als “...een 
dynamisch proces voor het duur-
zaam beheer en gebruik van kust-
gebieden, rekening houdend met 
de kwetsbaarheid van ecosystemen 
en landschappen aan de kust, de 
verscheidenheid aan activiteiten en 
gebruiksvormen, hun interacties, de 
maritieme oriëntatie van bepaalde 
activiteiten en gebruiksvormen en 
hun invloed op zowel de mariene 
delen als de landdelen” (IUNEP). Het 
bevordert de vaststelling van een ve-
renigde en participatieve benadering 
van kustplanning en -beheer, waarin 
menselijke en natuurlijke factoren in 
land- en mariene omgevingen zijn 
opgenomen. Het belang van ICZM 
wordt overal de hele wereld erkend 
door het Protocol bij de Conventie 
van Barcelona over Geïntegreerd 
Kustbeheer, in 2010 door de EU ger-
atificeerd. ICZM wordt ondersteund 
door de publicatie van de Europese 
Commissie “Geïntegreerd Kustbe-
heer (ICZM), strategie voor Europa”, 
van 2002 waarin acht uitgangspunt-
en van ICZM werden vastgesteld, 
die een focus voor toekomstige 
strategieontwikkeling en -oplevering 
biedt.

ICZM bood het PRiME-C-cluster 
een passend kader om expertise 
en benaderingen voor risicobeheer 
van de kustgebieden en betrokken-
heid van stakeholders te ontwik-

kelen en te delen. Vanuit de acht 
uitgangspunten van ICZM hebben 
de PRiME-C-partners hun expertise 
en kennis via netwerken verspreid 
over de negen projecten om bewijs, 
technieken, uitdagingen en kansen 
op voordeel samen te brengen in 
het 2 Zeeëngebied. Dit is met name 
relevant omdat toekomstige be-
sluitvorming en beleidsontwikkeling 
betreffende de kustgebieden in alle 
lidstaten onderbouwd zal worden 
binnen de context van ICZM. Het 
blijvende belang van bescherming, 
waardering en ontwikkeling van 
kustgebieden op duurzame wijze is 
duidelijk weergegeven in de prior-
iteiten van toekomstige 2014-2020 
EU INTERREG programma’s.

Hoe zijn de 
uitgangspunten van 
ICZM toegepast via 
PRiME-C?

Bij het opstellen van een risicobe-
heerprogramma is het essentieel om 
gebruik te maken van lange termijn- 
en holistische benaderingen zoals 
ICZM. Deze benadering kan de be-
scherming van de kust versterken en 
tevens de efficiëntie van het gebruik 
ervan verhogen. PRiME-C demon-
streerde het gebruik van de acht 
ICZM uitgangspunten om risico’s 
voor de kustgebieden te beschou-
wen en aan te pakken. De tabel 
vat samen hoe risicobeheer voor de 
kustgebieden geïntegreerd werd in 
ontwikkelingsbeleid en beheersplan-
nen met betrekking tot de kust. De 

Broadstairs, Engeland. © Dean Williams
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PRiME-C-partners gebruikten deze 
principes om te kijken naar na- 
tuurlijke en menselijke activiteiten 
en na te denken over hoe toekom-
stige behoeften vervuld konden 
worden en aangepast konden 
worden aan nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen.

Betrokkenheid van en communica-
tie met de stakeholders zijn essen-
tiële onderdelen van ICZM. Stake-
holders aan de kust, met name 
inwoners, wonen vaak al jaren-
lang aan de kust en voelen zich 
aangetrokken door de omgeving 
en de kwaliteit van leven. Zij heb-
ben lokale kennis en hebben een 
goede positie om bij te dragen aan 
discussies over toekomstig kustbe-
heer. Zij hebben ook een gevestigd 
belang bij toekomstig beheer, met 
name wanneer moeilijke keuzes 
moeten worden gemaakt over 
de duurzaamheid van kustver- 
sterkingen.

Betrokkenheid en communicatie is 
essentieel voor stakeholders om 
te begrijpen welke gevolgen hun 
huis, bezittingen of hun gemeen-
schap in de loop van de tijd zullen 
ondervinden. Als een gevolg van 
deze combinatie van factoren, be-
grijpen de PRiME-C-partners 
dat risicobeheerprogramma’s 
voor de kustgebieden alleen 
succesvol geïmplementeerd 
kunnen worden met volledige 
ondersteuning en participatie 
van de stakeholders.

ICZM-uitgangspunten Hoe dit is toegepast in PRiME-C?

Een breed holistisch 
perspectief

Integreerde de expertise van negen organisaties 
die een breed scala aan disciplines en sectoren 
omvatten. Maakte gebruik van ‘best practices’ 
van vele thematische projecten. Werkte samen 
met partners uit 4 landen.

Participatieve planning Betrok stakeholders bij het ontwikkelen 
van plannen door hen aan te moedigen 
lokale expertise te delen en door 
gebruikersvriendelijke interactieve platforms aan 
te bieden voor het begrijpen van de risico’s.

Ondersteuning 
en betrokkenheid 
van alle relevante 
administratieve 
organen

Met inbegrip van de driedubbele helix van 
openbare bestuursorganen, academische 
instellingen en het bedrijfsleven. Netwerken met 
onder meer diverse administratieve instellingen 
uit alle lidstaten.

Een perspectief op 
lange termijn

Hield rekening met historisch bewijs (van meer 
dan 8.000 jaar oud) maar maakte ook een visie 
op de toekomst tot 2150.

Adaptief beheer tijdens 
geleidelijk proces

Adresseerde risico vanuit een perspectief van 
wat waarschijnlijk mettertijd gaat gebeuren 
in de toekomst. Moedigde reflectie en het 
verzamelen van bewijs aan voorafgaand aan de 
actie.

Reflecteren van 
specifieke lokale 
kenmerken

Hield rekening met bewijs vanuit de 
gemeenschap. Begreep dat middelen 
en technieken een bepaalde mate van 
gelokaliseerde veranderingen behoefden bij de 
analyse op overdraagbaarheid.

Werken met 
natuurlijke processen

Legde de nadruk op de natuurlijke omgeving 
en herkende zowel de waarde ervan als de 
kwetsbaarheid voor verandering of misbruik.

Gebruik van een 
combinatie van 
instrumenten

Maakte gebruik van vergaderingen, websites, 
kaarten, kaders, strategieën, historische 
beelden, economische stimuli, lespakketten, 
training om ‘best practices’ te bewerkstelligen.

Strandcabines in Old Hunstanton, Engeland © Christine Wissink
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De PRiME-C-partners stelden bij 
hun beoordeling van de negen 
projecten vast dat succesvol ri-
sicobeheer drie zaken vereist: 
tijd, middelen en de integratie 
van meerdere belangen. Door 
gebruik te maken van de uitgangs-
punten van ICZM om hun werk te 
onderbouwen, identificeerden de 
partners drie aspecten die overwo-
gen moeten worden bij de opstelling 
van grensoverschrijdende risicobe-

heerprogramma’s voor de kust in de 
toekomst.: 
1) Veranderingen op milieuge-

bied - ken de risico’s en kan-
sen door het identificeren en 
beoordelen van potentiële 
bedreigingen en kwetsbaar-
heden over diverse sectoren 
heen; 

2)  Adaptieve planning - wees 
veranderingen voor door het 

ontwikkelen van multidiscipli-
naire strategieën om negatieve 
gevolgen te minimaliseren en de 
veerkracht te verhogen; en 

3) Participatieve betrokken-
heid - bouw aan lokaal eigenaar-
schap door het actief betrekken 
van stakeholders in de beheers-
processen. Dit deel identificeert 
lessen en ‘best practices’ van de 
clusteractiviteiten van PRiME-C.

Hoo fd s tuk  3 :
Ken de risico’s, wees 
veranderingen voor 
en bouw aan lokaal 

eigenaarschap: 
resultaten van  

PRiME-C

Risico’s voor de kustgebieden kunnen effectief en efficiënt worden beheerd door een ver-
scheidenheid aan grensoverschrijdende processen, methodieken en technieken. 

Erosie bij Botany Bay, Engeland. © Explore Kent
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Veranderingen op 
milieugebied: ken de risico’s 
en de kansen

De PRiME-C-partners gebruikten hun expertise 
om uiteenlopende interdisciplinaire risico’s voor 
de natuurlijke omgeving in het 2 Zeeëngebied te 
identificeren. Hieronder vallen: invasieve soorten, 
mariene vervuiling, eutrofiëring, klimaatverandering en 
verval van landschappen. Deze risico’s kunnen worden 
veroorzaakt of vergroot door een aantal factoren 
waaronder conflicten tussen gebruikers, niet-duurzaam 
toerisme (met name in het hoogseizoen), intensieve 
landbouw, gebrek aan bewustzijn op het gebied van 
natuurbehoud, slechte planning en te veel ontwikkeling. 
Deze risico’s hebben waarschijnlijk ook acutere gevolgen 
voor kustgebieden dan voor meer landinwaarts 
gelegen gebieden, vanwege het specifieke fysieke en 
demografische profiel van de kustgebieden. In hun 
beoordelingen identificeerden de PRiME-C-partners drie 
primaire bedreigingen: klimaatverandering, slinkende 
groene ruimte en een afnemende biodiversiteit.

De risico’s die voortvloeien uit klimaatverandering - 
een fenomeen dat wordt veroorzaakt door fluctuaties 
in de atmosferische en weerpatronen van de aarde - 
hebben direct en indirect invloed op de kustgebieden. 
De PRiME-C-partners stelden vast dat de gevolgen 
voor het 2 Zeeëngebied onder meer schaarste aan 
water, excessieve hitte, overstromingen als gevolg 
van de stijgende zeespiegel, snellere erosie van de 
kust, veranderende woongebieden en een toename 

van extreme weersomstandigheden omvatten. Deze 
effecten hebben gevolgen voor het levensonderhoud 
van de kustgemeenschappen door stormschade, zoals 
we hebben kunnen zien tijdens de winter van 2013/14. 
Ook verstoren deze effecten het delicate evenwicht 
van ecosystemen aan de kust, zoals dat van intertidale 
slikken en schorren.

De slinkende groene ruimte, als gevolg van de omvorming 
van kustlijnen en landschappen, kunnen een bijzonder 
nadelige invloed hebben op ecosystemen, cultureel 
erfgoed en de fysieke en psychische gezondheid van 
mensen. Het gecombineerde effect van het verliezen 
van land aan de zee en toegenomen ontwikkeling in 
kustgebieden legt een grote druk op de resterende 
groene ruimte en de lokale flora en fauna. Als gevolg 
hiervan heeft de afnemende biodiversiteit serieuze 
gevolgen voor natuurbehoud, landbouw, erfgoed en 
welzijn in de kuststreken. De PRiME-C-partners 
hebben onderkend dat bedreigingen voor de 
groene ruimte en de biodiversiteit voornamelijk 
worden veroorzaakt door fysieke veranderingen 
aan de omgeving en menselijke interactie met 
het landschap.

PRiME-C heeft met holistische beoordelingen van de 
soorten risico’s die het 2 Zeeëngebied bedreigen door 
milieuverandering, een groot aantal grensoverschrijdende 
kaders, methodes en middelen aangemerkt, die ingezet 
zouden kunnen worden door kustbeheerders in alle 
lidstaten om hen te ondersteunen bij het identificeren 
van hun risico’s en kansen

Golven in de Pas-de-Calais, Frankrijk © Eric Desaunois-CG62
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Afbeelding: Stroomdiagram met de stappen van het kader voor risicobepaling van CC2150.

‘Best practice’-kader voor bepaling van risico’s en model voor de beoordeling 
van risicogevoeligheid

Het kader voor risicobepaling van CC2150 werd speciaal ontworpen voor klimaatverandering, maar kan ook worden 
toegepast op andere complexe risico’s. Het belangrijkste uitgangspunt van het kader is om een solide bewijsbasis 
vast te stellen door het verzamelen van een groot aantal sector overschrijdende data over mogelijke risico’s en 
deze data comparatief te analyseren, om een profiel op te stellen en uiteindelijk mogelijke benaderingen voor het 
beheer te identificeren. Het is een duidelijk en samenhangend kader dat diepgaande verkenning van risico’s biedt 
door de identificatie van kansen, het gebruik van interdisciplinaire data en vroegtijdige beoordeling van barrières. 
Sector overschrijdende overdraagbaarheid werd gedemonstreerd door het gebruik van een gelijksoortig kader in het 
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RINSE-project om de bedreiging van niet-inheemse invasieve 
soorten te identificeren.

Op vergelijkbare wijze heeft een team van interdisciplinaire 
onderzoekers het VULTEC-onderzoeksproject opgezet dat fo-
custe op de evaluatie van de gevoeligheid van kustgebieden 
voor de fysieke risico’s van erosie en maritieme vervuiling. 
Een analyseraster is gebruikt om gevoeligheid te beoordelen 
in 4 dimensies: gevaren, belangen, perceptie en beheer. Elke 
dimensie is geanalyseerd en geëvalueerd in een afzonderlijk 
raster, waardoor het ontwikkelen van indicatoren voor gevoe-
ligheid gemakkelijker werd. Dit proces werd opgezet in samen-
werking met risicobeheerders en lokale autoriteiten om in alle 
lidstaten als een middel ter ondersteuning bij de besluitvorm-
ing te dienen.

Afbeelding: Radarscoop van gevoeligheid

LES: BEOORDEEL EN BEPAAL RISICO’S MET EEN MULTIDIMENSIONALE BENADERING

De PRiME-C-partners stelden vast dat een multidimensionale benadering (het gebruiken van verschillende 
indicatoren om risico’s als gevolg van milieuverandering te meten, te monitoren en te evalueren) het meest 
effectief was voor sector overschrijdende risicobeoordeling en -bepaling. Door deze benadering kunnen talloze 
risico’s tegelijkertijd worden beoordeeld, terwijl ook alle secundaire of domino-effecten worden meegenomen. 
Een multidimensionale benadering is met name nuttig bij het pogen complexe, gelaagde risico’s te beoordelen, 
zoals de fysieke, sociale en economische implicaties van klimaatverandering. Het is ook waardevol omdat het kan 
worden toegepast op specifieke ruimtelijke gebieden die meerdere en op elkaar inwerkende gebruiksvormen en 
effecten hebben. De groene ruimte bijvoorbeeld van een kustpark dient zowel als ruimte voor de bevordering 
van biodiversiteit maar verbetert ook het welzijn van de mensen.

Kader risicoprofielen

Motivatie Algemene inventarisatie Reduceren Manieren van inventarisatie

Wat is uw motivatie om deel te 
nemen aan CC2150?

Risico- en kansenprofielen en betrokken 
stakeholders

Barrières

1. Fysieke risico’s 1. Fysieke risico’s (in tijd en ruimte) 1 Communicatie en process

2. Sociale risico’s 2. Sociaaleconomische risico’s (in tijd en 
ruimte)

2 Fysiek

3. Economische risico’s 3. Kansen Analyse van het krachtenveld Welke benaderingen voor het 
vaststellen van risico’s, barrières, enz. 
waren succesvol en welke waren 
minder succesvol?

4. Anders, namelijk … Ambities voor de regio Essentiële stakeholders in de 
regio

1. Organisaties

2. Opinieleiders

Analyse van bewijs, meningen 
en emoties

Leidende principes: duurzaamheid, degelijke bewijsvoering, monitoring van proces en resultaten, openheid, kosteneffectiviteit
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LES: BEGRIJP DE WAARDE VAN KUSTLANDSCHAPPEN

Gemeenschappen aan de kust in het 2 Zeeëngebied bewonen landschappen die een gelijksoortige geologische 
en antropologische geschiedenis delen, maar er vandaag de dag heel verschillend uitzien en een heel andere 
uitstraling hebben. Dit verschil is met name toe te schrijven aan diverse moderne sociale en culturele invloeden 
in de lidstaten. PRiME-C onderkende de noodzaak om de waarde van kustlandschappen te begrijpen, van 
de menselijke interactie met de natuurlijke omgeving tot de implicaties van toekomstige verandering van de 
omgeving. Het gebruik van kustlandschappen en ecosysteemdiensten vormen de sleutel tot het vaststellen 
van uitgangssituaties. Het geeft blijk van onderbouwde beslissingen op het gebied van risicobeheer van 
kustgebieden in het licht van de slinkende groene ruimte en de afnemende biodiversiteit.

Afbeelding: Het ‘wiel van het kustlandschap’ laat zien hoe verschillende aspecten van mensen en  
plaatsen op elkaar inwerken in een kustlandschap.
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Het NOSTRA-project deed een pilotstudie naar een Sea-
scape Character Assessment (SCA) in de Straat van Do-
ver. Een SCA vindt plaats conform de gevestigde pro-
cedures van Landscape Character Assessment, erkend 
door de Europese landschapsconventie, om de natuur-
lijke, culturele en esthetische karakteristieken van een 
gebied te identificeren door bureauonderzoek, GIS-
analyse en veldwerk. Het resultaat van een SCA is een 
waardevolle basis voor bewijsvoering die de sterke cul-
turele identiteit en de natuurlijke kenmerken van een 

gebied specificeert. Deze kan worden gebruikt om beter 
geïnformeerde besluitvorming en beleidsontwikkeling 
aan te moedigen in de kustregio’s. De pilot in de Straat 
van Dover liet zien hoe een beoordeling van de mariene, 
intertidale en kustzones een bijdrage kan leveren aan 
deugdelijke mariene planning en beheer. De SCA was 
een fundamenteel element in de grensoverschrijdende 
productie van het concept Dover Strait Implementation 
Plan door de Kent City Council en het Département du 
Pas-de-Calais.

‘Best practice’-techniek voor het beoordelen van de kenmerken van een marien 
gebied
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LES: GEBRUIK DATA OVER CULTUREEL ERFGOED OM VERANDERING EN RISICO TE EVALUEREN  
EN TE MONITOREN

Geleidelijke verandering is moeilijk waarneembaar, of het nu gaat om een stijging van de jaarlijkse temperatuur 
van de oceaan, een verandering van landbouwgrond naar huisvesting of een daling van het aantal inheemse 
vogels. Daarom gebruikten de PriME-C-partners archeologische bronnen, artistieke afbeeldingen, historische 
landkaarten, zeekaarten en foto’s samen met historische indicatoren, zoals oogsttijden en metingen van 
het zeeniveau. Deze materialen vormen waardevolle bronnen voor het begrijpen van de vroegere, huidige 
en toekomstige gevolgen van verandering aan kustgebieden. Dit type data kan, in wisselende mate van 
volledigheid, worden gevonden in alle lidstaten, maar de toegang tot deze data dient te worden verbeterd. 
Het gebruiken van historische data om verandering te monitoren is geen exacte wetenschap. Om data van 
cultureel erfgoed effectief te gebruiken, zijn gestandaardiseerde benaderingen in het 2 Zeeëngebied nodig.

‘Best practice’-benaderingen en -methodieken voor het gebruik van historische 
gegevens voor inzicht in kustverandering

Veel PRiME-C-projecten gebruikten historische data in 
hun risicobeoordelings- of beheersprogramma’s. Het 
Arch-Manche-project toonde duidelijk aan hoe arche-
ologie, kunst en maritiem erfgoed van de kustgebieden 
gebruikt kan worden om langetermijnpatronen van kli-
maatverandering en verandering van de kust te laten 
zien. De partners gebruikten data die strekten van 8.000 
jaar oude archeologische plaatsen (nu onder 11 meter 
water) tot klassieke landschapsschilderijen uit de 18de 
eeuw om data in hoge resolutie te leveren over veran-
dering aan de kust gedurende duizenden jaren. LiCCo en 
Nostra stelden vast dat historische foto’s zeer waarde-
vol bleken te zijn bij het laten zien van voortdurende 
veran-deringen in het gebruik van kustlandschappen, 
met name de hoeveelheid groene ruimte. CC2150 ba-
seerde zich op historische metingen van de zeespiegel 
en vroegere kustlijnen om mogelijke gevolgen van kli-
maatverandering 150 jaar in de toekomst te projecteren.

Bovendien stelden de projectpartners van Arch-Manche 
vast dat historische landkaarten, zeekaarten en kunst-
werken vanaf de late middeleeuwen steeds gedetail-
leerder en van hogere kwaliteit werden, alhoewel de be-
trouwbaarheid en nauwkeurigheid ervan van wisselende 
kwaliteit waren. De partners hebben een grensover-
schrij-dende methodiek ontwikkeld voor het beoordelen 
van historische landkaarten, zeekaarten en kunstwerken 
die gebruikt konden worden voor het monitoren van ve-
randering, met inbegrip van kusterosie, klimaatverander-
ing, zeespiegelstijging en de hoeveelheid groene ruimte. 
De methodiek voor landkaarten evalueert topografis-
che, geometrische en chronometrische nauwkeurig-
heid. Als gevolg hiervan kunnen de meer betrouwbare 
landkaarten worden gebruikt om evolutiemodellen te 
creëren die de schaal en het tempo van verandering in 
de loop van de tijd laten zien. Gelijksoortige method-
ieken werden gebruikt voor de overige bronnen met in-
begrip van archeologie, waardoor evolutiemodellen op 
lange termijn konden worden ontwikkeld.

Gravure van Reculver kerk aan de noord kust van Kent uit 
1823 door W.Daniell (met dank Prof. R McInnes). © R. 

McInnes

Duiker onderzoekt de verzonken landschap aan Bouldnor Cliff 
(beeld hoffelijkheid MAT) © MAT
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Drie RINSE-partners hebben gewerkt aan betere me-
thodes om populaties niet-inheemse ganzen te beheren 
die schade berokkenen aan de landbouw door overbe-
mesting van waterwegen, het vertrappen van gewas-
sen en overbegrazing. De Vlaamse partners binnen het 
RINSE-project hebben tests met nieuwe technieken uit-
gevoerd om nijlganzen te vangen. De ganzen worden 
gevangen met een nieuw ontworpen kooival, voordat zij 
op humane wijze worden gedood. Deze tests hebben 
geholpen bij de ontwikkeling van effectievere benade-
ringen om het aantal nijlganzen te beheren. Canadese 
ganzen vormen ook een probleem in het 2 Zeeëngebied, 
en zijn in Vlaanderen gedurende een aantal jaren ge-
vangen om hun aantallen en hun schadelijke invloed te 
beperken. Door RINSE zijn Canadese ganzen tijdens het 
ruien gevangen als demonstratieproject. Dit gaf stake-
holders uit het VK en Noord-Frankrijk de kans om de 
effectieve technieken op te pikken die zijn ontwikkeld in 
Vlaanderen en deze nieuwe kennis in hun eigen gebied 
toe te passen. 

Op vergelijkbare wijze hebben de projectpartners van 
Arch-Manche archeologisch veldwerk uitgevoerd om in-
formatie te verkrijgen over de verandering in het kust-
gebied. Het gedetailleerde onderzoek bestond uit onder 
meer onderwatermetingen en monstername van het on-

dergelopen prehistorische landschap van Bouldnor Cliff 
in het VK. Deze mesolithische, destijds door mensen be-
woonde locatie ligt nu 11 meter onder de zeespiegel en 
ongeveer 250 meter uit de kust. Het wordt constant ver-
der geërodeerd door het lokale getij dat het historische 
materiaal zowel beschadigt als blootlegt. Verdronken 
prehistorische landschappen leveren informatie op over 
de fluctuaties van de zeespiegel en over erosie van de 
zeebodem in de huidige tijd. Wetenschappelijke datering 
en omgevingsanalyses van dit materiaal hebben bewijs-
materiaal opgeleverd voor veranderingen van het land-
schap op de locatie over de afgelopen 8.000 jaar.

LES: MONITOR INDICATOREN VOOR VERANDERING DOOR OBSERVATIEPOSTEN TE GEBRUIKEN

Observatieposten kunnen tastbaar of digitaal zijn, grensoverschrijdend of lokaal, maar zij dienen allemaal als 
een knooppunt om diverse indicatoren voor risico en verandering te monitoren met inbegrip van de stijging 
van de zeespiegel, kusterosie, aantal soorten en huidig onderzoek. De PRiME-C-partners stelden vast dat de 
vestiging van dergelijke knooppunten een voordeel kan zijn voor naburige lidstaten door het delen van data 
tussen partners en lidstaten gemakkelijker te maken. Zij moedigen ook holistische integratie aan, omdat vele 
observatieposten experts hebben uit diverse sectoren en disciplines.

Afbeelding: een gans gevangen in een van de nieuwe 
kooivallen, ontwikkeld door het RINSE-project

 

‘Best practice’ in veldwerk

‘Best practice’-voorbeelden van het gebruik van observatoria 

LES: GEBRUIK VELDWERK OM RISICOBEHEER EN MONITORINGMETHODES TE TESTEN

De PRiME-C-partners stelden vast dat beheers- en monitoringmethodes in het veld getest dienen te worden, 
voordat een risicobeheerprogramma volledig geïmplementeerd wordt. Dit maakt evaluatie van de waarschijnlijke 
kosteneffectiviteit van het programma, de identificatie van incidentele effecten van de beheerstechnieken en 
de vaststelling van procedures mogelijk om onvoorziene barrières te ondervangen.

Het LiCCo-project heeft diverse aspecten van de 
natuurlijke omgeving in kustgebieden gemonitord om 
te beoordelen hoe deze zich ontwikkelen in reactie 
op de klimaatverandering. Dit houdt onder meer een 
monitoringprogramma in op Studland Beach in Dorset, 
waar jaarlijks data worden verzameld over de beweging 
van de strandlijn, de duinen en de kliffen ten zuiden 
van de baai. Deze data worden ingevoerd in de Channel 
Coast Observatory. Op vergelijkbare wijze runt de Grand 
Site des Deux Caps een fotografische observatiepost. 
Fotografische data worden verzameld vanuit diverse 

gedefinieerde gezichtspunten in de loop van de tijd, 
waardoor fysieke data kunnen worden bestudeerd 
en gemonitord. Ongeveer 60 observatiepunten zijn 
gedefinieerd door het hele Deux Caps-gebied. De 
FUSION-observatiepost biedt ook een bewaarplaats voor 
materiaal over ‘circular economy’ in het 2 Zeeëngebied. 
De experts van de observatieposten ontmoeten elkaar 
virtueel op een weblog, van waaruit zij onderzoek 
kunnen doen, metingen kunnen verrichten en snel 
kunnen reageren op de geboekte vooruitgang.
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Een fundamenteel concept in risicobeheer, is het 
aanmoedigen van sector overschrijdende, duurzame 
ontwikkeling van de kust en ruimtelijke planning. Na 
het identificeren, bepalen, beoordelen en monitoren 
van bedreigingen en gevoeligheden, dienen 
risicobeheerprogramma’s aanwijzingen te geven 
voor het minimaliseren van de gevolgen ervan op 
kustgemeenschappen en -landschappen en tegelijkertijd 
alle mogelijke kansen voor de toekomst faciliteren. De 
PRiME-C-partners zijn van mening dat de primaire 
doelstelling voor beheerders en beleidsmakers 
het nemen van ‘win-win’- of ‘no regret’-
beslissingen is, bij het implementeren van een 
risicobeheerprogramma voor de kustgebieden.

De populariteit van kustregio’s en de toenemende mate 
van ontwikkeling in het 2 Zeeëngebied leidt tot meer 
competitie om de beperkte ruimte en middelen in de 
kustregio’s. Deze druk kan leiden tot meerdere, vaak 
conflicterende eisen en gevoeligheden zoals schade 
aan bezittingen door extreme weersomstandigheden, 
schaarste aan water door excessief gebruik en droogte, 
belangenconflicten tussen gebruikersgroepen en niet-
duurzaam beheer van toerisme.

Aan de andere kant worden in sommige 
kustgemeenschappen de sociaaleconomische 
voorwaarden steeds meer precair daar toerisme en 
industrie afgenomen zijn. Veel van de resterende banen 
in deze sectoren zijn relatief laaggeschoold en weinig 
betaald. De bevolkingssamenstelling staat onder druk 
doordat jonge mensen geneigd zijn weg te trekken uit 
de kustregio om werk te vinden en vervangen worden 
door gepensioneerden of eigenaren van tweede huizen.

De PRiME-C-partners stelden vast dat het kennen 
van de risico’s en het identificeren van de kansen 
betere besluitvorming mogelijk maakte over hoe 
de beperkte ruimte in kustgebieden geordend en 
beheerd zou kunnen worden. Adaptieve planning 
over sectoren, grenzen en disciplines heen maakt het 
mogelijk om rekening te houden met toekomstige 
risico’s en het maakt ‘no regret’-planningsbesluiten 
gemakkelijker. Het PRiME-C-cluster identificeerde en 
analyseerde diverse manieren om adaptieve planning 
te implementeren op lokaal en regionaal vlak, door 
landschapsplanning, ruimtelijke analyse en groene 
infrastructuur.

Adaptieve planning: wees veranderingen voor

LES: GEBRUIK RUIMTELIJKE ORDENING VOOR AANPASSING VAN MARIENE GEBIEDEN AAN RISICO’S

Ruimtelijke ordening van mariene gebieden kan kustbeheerders helpen bij het aanpassen aan risico’s en 
duurzame ontwikkeling opleveren door het onderzoeken en toewijzen van de ruimtelijke en tijdsverdeling 
van menselijke activiteiten in kustgebieden. Het doel is om sociale, economische en ecologische eisen te 
evalueren en af te stemmen op de beschikbare bronnen in de kustregio.. Het ruimtelijke planningsproces van 
mariene gebieden volgt uitgangspunten die de uitgangspunten van ICZM weerspiegelen, en dit leidt tot een 
duidelijke richtlijn voor toekomstige ontwikkeling van de kustgebieden. De PRiME-C-partners toonden aan dat 
ruimtelijke planning van mariene gebieden de holistische integratie van verschillende sectoren en stakeholders 
ondersteunt en tegelijkertijd aanpast aan verandering in een enkel ruimtelijk ordeningsplan. Zij stelden ook 
vast dat de mogelijkheid om het proces op of af te schalen van cruciaal belang is voor de overdraagbaarheid 

‘Best practice’-methodiek voor marine ruimtelijke planning 

Een van de belangrijkste resultaten van het C-ScoPE-
project was de ontwikkeling van een kader voor ruimte-
lijke planning voor mariene en kustgebieden en een 
langetermijnvisie voor de baai van Heist in Vlaanderen. 
Het kader en de visie werden ontwikkeld met gebruik 
van een grensoverschrijdende methode. Een eerste stap 
is het opbouwen van kennis door het verzamelen van 
data, het opstellen van een inventaris van uitgangssitua-
ties, het uitvoeren van sociaaleconomische onderzoeken 
en het evalueren van ruimtelijke interacties. Wanneer de 
kennisbasis eenmaal is samengesteld, wordt een stake-
holderoverleggroep samengeroepen om het plan en de 
visieontwikkeling te begeleiden. De stakeholders worden 
gezocht in bestaande netwerken met sterke relaties en 
vertegenwoordigen een een brede range aan gebruik-
ersgroepen en expertise. De overleggroep neemt deel 

aan vergaderingen, workshops en interviews om zo te 
helpen  conceptvisies en -plannen op te stellen. Hoe-
wel deze methodiek veel middelen en tijd vergt, zijn 
de resultaten robuust en holistisch. Deze methode kan 
worden gebruikt voor het duurzame beheer van de kust-
zone in het 2 Zeeëngebied.

Koksijde, België  © Christine Wissink
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LES: INTEGREER SECTOR OVERSCHRIJDENDE DATA DOOR INTERACTIEVE KAARTEN TE GEBRUIKEN

Het verzamelen, verdelen en integreren van een breed scala aan sector overschrijdende data van hoge kwaliteit op 
een nuttige wijze is essentieel voor adaptieve planning. De PRiME-C-partners stelden vast dat het gebruik van online 
interactieve systemen om data ‘gelaagd’ te maken om ruimtelijke datasets van verschillende sectoren te vergelijken en 
te contrasteren, behulpzaam was bij het planningsproces. Interactieve onlinekaarten zijn effectieve platformen om deze 
ondersteuning te leveren omdat zij eenvoudig toegang bieden aan het brede scala aan informatie die een wezenlijk deel 
uitmaakt van holistische planning. Zij bieden gebruikers ook de mogelijkheid om datalagen aan en uit te zetten afhankelijk 
van de vergelijking of analyse die wordt uitgevoerd. De instrumenten kunnen ook gebruikt worden gebieden te markeren 
met beschermde ecosystemen en zones aan te duiden waar overstromingsgevaar dreigt. Verspreid over alle lidstaten 
zijn er momenteel een aantal online interactieve hulpmiddelen beschikbaar voor specifieke onderwerpen. In de toekomst 
zou de integratie van deze en andere systemen nuttig zijn voor grensoverschrijdend risicobeheer en planning, door alle 
datasets beschikbaar te maken in een gemeenschappelijke gebruikersinterface met volledige geografische dekking in het 

‘Best practice’ in het gebruik van sector overschrijdende interactieve kaarten

KUSTATLAS: Het C-SCoPE-project heeft de Kustatlas van 
West-Vlaanderen in België uitgebreid en opgewaardeerd 
tot een interactief en dynamisch planningsinstrument met 
inbegrip van kustspecifieke duurzaamheidsindicatoren ter 
informatie bij de besluitvorming voor het gebied. Zeventig 
stakeholders in het kustgebied hebben op zorgvuldige wijze 
24 indicatoren geselecteerd tijdens meerdere workshops. 
Elke indicator meet een typisch aspect van de kustgebieden 
en is verbonden aan een prioriteit, die is uitgekozen om de 
huidige stand van zaken te beoordelen. Zij illustreren ook 
waarneembare trends in de kustregio. De onlinekustatlas 
heeft de duurzame ontwikkeling van de Belgische kust-
streek ondersteund.

INTEGREREN VAN HISTORISCHE DATA: Het Arch-
Manche-project heeft een database ontwikkeld met archeo-
logische en paleo-ecologische data, historische schilderijen, 
landkaarten, zeekaarten en foto’s, met een classificatie ge-
baseerd op betrouwbaarheid en het potentieel om informa-
tie te verschaffen over verandering in het kustgebied. Deze 
database kan ruimtelijk worden ingezien en geanalyseerd 
via een onlineportal. De Arch-Manche-partners hebben ook 
bijgedragen aan de ontwikkeling van online tweedimen-
sionale en driedimensionale modellen die de evolutie van 
het kustgebied op de kaarten laten zien in drie casestudy-
gebieden in het VK, Frankrijk en België.

GEVOLGEN VAN DE KLIMAATVERANDERING: Het 
CC2150-project in Kent heeft interactieve datalagen ge-
bruikt om potentiele gebieden voor economische ontwik-
keling, overstromingsrisico’s, natuurlijke omgeving en 
woongebieden te combineren met data over klimaatveran-
dering. Zo kunnen gebruikers informatie vergelijken bij het 
plannen van toekomstige aanpassingsmaatregelen. Deze 
kaarten zorgden er onder meer voor dat de stakeholders 
beter begrijpen hoe planning wordt afgeremd door risico en 
hoe adaptief denken vereist is om sociale, economische en 
milieukwesties in kustgebieden op te lossen.

WARMTEKAARTEN: Het RINSE project gebruikte com-
putermodellen om warmtekaarten te creëren die de ge-
bieden aangaven waar de meest schadelijke invasieve niet-
inheemse soorten (INS) het meest waarschijnlijk zouden 
gaan voorkomen. Door deze kaarten over elkaar te leggen, 
creëerde RINSE een kaart die de waarschijnlijke locatie 
aangaf van ‘invasie hotspots’. Deze informatie kon worden 
gebruikt door beleidsmakers als ondersteuning bij het fo-
cussen van maatregelen ter voorkoming van de vestiging 
van INS in de meest kwetsbare gebieden.

RINSE heet kaart © RINSE

Belgische Kustatlas © C-SCoPE
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‘Best practice’ in het begrijpen van de economische effecten van herstel en het 
beheren van een groeiend aantal bezoekers

LES: GEBRUIK SOCIAALECONOMISCHE VERANDERING OM KUSTGEBIEDEN TE VERSTERKEN

Risico en verandering hebben op verschillende manieren gevolgen voor kustgemeenschappen. De gevolgen zijn afhankelijk 
van de vraag of een kustgebied te maken heeft met sociaaleconomische groei, stagnatie of krimp. De PRiME-C-partners zijn 
van mening dat toekomstige kansen gemaximaliseerd kunnen worden door deze veranderingen tot katalysator te maken 
voor de kustzone op nieuwe en duurzame manieren. Sommige gemeenschappen aan de kust in het 2 Zeeëngebied hebben 
te maken gehad met economische krimp omdat fabrieken en havens werden gesloten. Deze volgebouwde gebieden, 
bekend om hun architectuur en voorzieningenpotentieel, kunnen herontwikkeld worden om ‘win-win’- of ‘no regret’-herstel 
aan te moedigen. Hierbij moet rekening gehouden worden met met toekomstige economische en milieuveranderingen.

Het TRANSCOAST-project werkte samen met de oude 
stad Zierikzee, in Zeeland, waar partners het potentieel 
herkenden voor het versterken van de economische vi-
taliteit door het omvormen van oude havens tot nieuwe 
faciliteiten voor pleziervaart en toerisme. Het doel was 
om milieubehoeften in evenwicht te brengen met de 
kansen die toerisme, vrijetijdsbesteding en recreatief 
gebruik boden. Er werd een online-model ontwikkeld 
om te bepalen welk soort investeringen in havenherstel 
(zoals verbeteringen in capaciteit, kwaliteit en milieu-
voorwaarden) economisch gezien het meest effectief 
waren. Het model werkt door het invoeren van data over 
de omvang van de jachthaven, mogelijke uitbreidingen, 
investeringsniveau en honoraria. Vervolgens berekent 
het model de jaarlijkse gevolgen van investeringsop-
ties op kansen voor werkgelegenheid en bestedingen. 
Het model is niet specifiek voor één haven waardoor het 
overdraagbaar is voor havens en jachthavens in het 2 
Zeeëngebied. Met gebruik van dit model werden twee 
masterplannen voor het havengebied van Zierikzee 
opgesteld om de herstelwerkzaamheden van de stad te 
ondersteunen.

De “Site des Deux Caps” in Pas-de-Calais, onderdeel van 
het netwerk Grand Site de France, heeft te maken met 
een verhoogd risiconiveau vanwege het grote aantal 
bezoekers. Département du Pas-de-Calais heeft een be-
heersplan ontwikkeld dat hen ondersteunt bij een beter 
begrip van het profiel van de bezoekers op de plek, het 
beheersen van conflicten tussen verschillende gebruik-
ers en het blijven beschermen van de inheemse flora en 
fauna, terwijl het ook voldoet aan de verwachtingen van 
bezoekers. Het plan omvat onder meer verbeteringen 
aan de infrastructuur zoals een nieuw bezoekerscen-
trum, parkeerruimte en nieuwe wandel- en fietspaden, 
die bezoekers zullen aanmoedigen naar bepaalde ge-
bieden te gaan en daardoor de druk op andere gebieden 
verlichten. Dit plan biedt nuttige suggesties voor andere 
gebieden die te maken hebben met onhoudbare bezoe-
kersaantallen in het 2 Zeeëngebied.

Zierikzee, Nederland ©Geemente Schouwen-Duiveland
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‘Best practice’-voorbeeld van gebruik van artistieke afbeeldingen en 2D/3D-
modellen 

‘Best practice’ in gedeelde visies met gebruik van multifunctionele landschappen

LES: GEBRUIK VISUELE MODELLEN EN MIDDELEN OM TOT DE VERBEELDING TE SPREKEN

Visualisaties gebruiken plaatjes of afbeeldingen om te laten zien hoe een gebied er mogelijk uitziet op een 
bepaald moment in de toekomst of hoe het eruitzag in het verleden. De PRiME-C-partners stelden vast dat 
visualisaties zeer goed werken bij het laten zien van mogelijke veranderingen in kustgebieden en mensen helpt 
bij het verder kijken dan het heden en het begrijpen hoe verandering er mogelijk uitziet in hun gebied.

LES: GEBRUIK GROENE RUIMTE EN VERANDERD GEBRUIK OM KUSTGEBIEDEN TE VERBETEREN

Van groene ruimte, zoals parken, bosgebieden en duinen, is het algemeen bekend dat deze aanzienlijke voordelen 
biedt voor zowel milieu als mens. Mensen profiteren direct door regelmatig gebruik te maken van groene ruimte voor 
vrijetijdsbesteding, gezondheid, welzijn en recreatie, maar ook indirect door de bijdragen van groene ruimte aan het 
opvangen en afvoeren van overtollig water, de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen. Groene ruimte biedt ook 
migratiecorridors en natuurlijke plaatsen voor voortplanting en bestaan van inheemse flora en fauna. De PRiME-C-partners 
wijzen erop dat groene ruimte goede mogelijkheden biedt voor adaptieve planning, omdat het woongebied verbeteren, 
de veerkracht tegen klimaatverandering verhogen, lokale toeristische voorzieningen aanbieden en de gezondheid en het 
geluk van mensen verbeteren. 

Door het CC2150-project werden twee landschapsarchi-
tecten betrokken om een vertaalslag te maken van fysieke 
data, resultaten van interviews en veldwerk naar visualisa-
ties van hoe de badplaats Renesse er uit zou kunnen zien 
in 2050. Als beginpunt gebruikten zij de unieke kenmerken 
van het gebied, zoals verschillende landschapstypes en hun 
typische kenmerken. Dit leidde tot een gezamenlijke visie 
die werd ontwikkeld door verschillende groepen stakehold-
ers. In Kent beeldden kunstenaars de kust in 2150 meer 
mediterraan uit, met palmbomen en azuurblauwe zeeën. 
Dit hielp de stakeholders bij het zich inbeelden van alle mo-
gelijkheden van verandering evenals bij het onderkennen 
van de risico’s. In de Lower Ouse Valley werden schetsen 
gebruikt om beheeropties tot leven te brengen. In het LiC-
Co-project creëerden de partners computerbeelden van lo-
caties rond Poole Harbour, om de mogelijke lokale gevolgen 
van de zeespiegelstijging beter te begrijpen. Dit materiaal 
hielp de discussies te stimuleren over hoe mensen zich het 
best kunnen aanpassen aan de toekomstige verandering 
van de kustgebieden.

Bovendien maakten de partners van de CC2150-, Arch-
Manche- en C-ScoPE-projecten computervisualisaties van 
vroegere en toekomstige verandering om de betrokkenheid 
te helpen vergroten. CC2150 gebruikte een interactieve vi-

sualisatie van de Lower Ouse Valley om te laten zien hoe het 
waterniveau in de riviermonding zou kunnen stijgen door 
de zeespiegelstijging (in fases van 0,5 meter), waar dijken 
zouden moeten worden geplaatst, en/of waar landgebruik 
zou moeten worden gewijzigd om hiermee om te kunnen 
gaan. Arch-Manche ontwikkelde 2D-, 3D- en 4D-computer-
animaties en -diagrammen om verandering op individuele 
plekken te illustreren over verschillende tijdsperiodes, om 
aan te tonen hoe het landschap van de kustlijn veranderd 
en geëvolueerd is. C-SCoPE produceerde een computerge-
stuurde ‘fly-through’-animatie van de zeebodem, zodat het 
publiek tijdens roadshows meer te weten konden komen 
over de mariene omgeving.

In het CC2150-project hebben de partners gefocust op de 
groeiende belangstelling voor recreatie langs de kust bij 
de badplaats Renesse. Het was belangrijk om te begrijpen 
hoe toerisme en vrijetijdsbesteding op duurzame wijze en 
in overeenstemming met andere functies van het kust-
gebied bevorderd konden worden. Dit werd bereikt door 
het maken van een vertaalslag van risico-informatie en 
toekomstige doelstellingen van stakeholders naar een ge-
deelde visie, met gebruik van inspirerende fotobewerkingen 
van de karakteristieke landschappen rondom Renesse. De 
resultaten bevorderden het nadenken van lokale stakehold-
ers over de veiligheid van het kustgebied op langere ter-

mijn, gecombineerd met economische welvaart binnen een 
ecologisch veerkrachtige omgeving. Een online afgenomen 
enquête onthulde dat stakeholders enthousiast waren over 
de positieve gemeenschappelijke visie, maar dat er nog wel 
enige bezorgdheid bleef: zal het positieve proces doorgaan, 
zal er genoeg geld zijn om de ideeën te realiseren, zullen 
alle relevante partijen erbij betrokken worden. In PRiME-
C werd dit uitgebreid. Zij ontwikkelden een GI-tool in een 
pilotstudie waarin de partners in samenwerking met stake-
holders probeerden een vertaalslag te maken van de visie 
naar concrete randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikke-
ling langs een oude duinwatering.

Model van Arch-Manche © Arch-Manche
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Participatieve betrokkenheid: bouw aan lokaal eigenaarschap

Het is belangrijk om te gaan met alle sectoren van de gemeenschap © Arch-Manche

Er is toenemende eensgezindheid binnen de 
lidstaten over het belang van het actief betrekken 
van stakeholders en lokale gemeenschappen bij 
het bereiken van een effectief risicobeheer van de 
kustgebieden. De mensen die er wonen, werken en 
het land beheren kunnen veel bijdragen in de vorm 
van lokale kennis: hoe hun gebied nu is en hoe het 
vroeger was. Zij kunnen ook waardevolle historische 
informatie hebben zoals foto’s en schilderijen. Zij en 
andere leden van het publiek kunnen samenwerken 
met professionals en wetenschappers om een 
bijdrage te leveren aan het wetenschappelijke 
kennisbestand over hun plaats. De PRiME-C-
partners onderkenden dat multidisciplinaire 
stakeholders en leden van de gemeenschap 
nieuwe perspectieven en expertise inbrachten 
in het risicobeheers- en planningproces. Door 
deze groepen te betrekken wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om risico’s en mogelijke adaptieve acties te 
onderzoeken en te laten bespreken door verschillende 
gebruikers. Tegelijkertijd zal het bereik en de impact 
van de resulterende beheerprogramma’s toenemen. 
Analyse van stakeholders ondersteunt het identificeren 

van stakeholders die actief betrokken kunnen worden 
vanaf de eerste fase van de ontwikkeling van 
risicobeheerprogramma’s. Bovendien is het breder 
betrekken van de gemeenschap cruciaal voor het 
uitleggen van en steun vinden voor programma’s 
terwijl die in ontwikkeling zijn.

Door deel te nemen aan het planningsproces 
kunnen individuen en groepen helpen bij het vorm 
geven aan de toekomst van hun gemeenschap en 
bij het voorbereiden op veranderende voorwaarden. 
Voor de PRiME-C-partners heeft dit als 
resultaat dat deze groepen nieuwe rollen en 
verantwoordelijkheden op zich nemen dat lokaal 
eigenaarschap van het risicobeheerproces 
versterkte. De complexe en onzekere boodschappen 
binnen kustbeheer vormen significante uitdagingen 
voor de communicatie en de betrokkenheid. Niettemin 
stelden de PRiME-C-partners vast dat dit kan worden 
overwonnen door een brede waaier aan methodes 
zoals workshops, interactieve tentoonstellingen en 
outreachprogramma’s te gebruiken.
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De PRiME-C-partners hebben meer-
dere types stakeholders en hun rol in 
risicobeheer van de kustgebieden in 
overweging genomen, gebaseerd op 
hun ervaringen tijdens hun projecten. 
Ook namen zij in overweging hoe een 
geïntegreerd proces om betrokkenheid 
aan te moedigen er idealiter uit zou 
zien. Allereerst werden brede stake-
holdergroeperingen bepaald. Daarna 
werd elke groep beoordeeld op hun 
rol in het proces. Het eerste diagram 
(gebaseerd op ervaring) toont een di-
verse kern van kustbewoners, mensen 

die betrokken zijn bij ruimtelijke orde-
ning en professionele stakeholders die 
samenwerken met kustbeheerders. 
Het tweede diagram (gebaseerd op 
ideale situatie) toont een meer diverse 
groep in de kern met inbegrip van 
lokale politici en academici. Dit laat 
zien dat toekomstige projecten meer 
zouden kunnen doen om een bredere 
groep stakeholders te betrekken.

De faculteit Psychologie van 
de Universiteit van Kent stelde 
twee rapporten op om informatie 
te geven over het werk van 
het CC2150-project, door 
bestaande barrières voor en ‘best 
practices’ in betrokkenheid bij 
klimaatverandering te identificeren. 
Het eerste rapport markeerde 
barrières op een persoonlijk 
en een gemeenschapsniveau, 
zoals kortetermijndenken en 
percepties van de gemeenschap. 
Het identificeerde een ‘best 
practice’ dat de gevolgen van deze 
barrières zou kunnen verzachten, 
bijvoorbeeld het identificeren van 
korte- tot middellangetermijnrisico’s 
die lokaal en voorzienbaar zijn, 
en het presenteren van de 
langetermijnscenario’s in de meest 
besliste vorm mogelijk. Het rapport 
suggereerde ook om betrokkenheid 
zo openbaar als mogelijk te maken 
om anderen aan te moedigen ook 
betrokken te zijn. Het tweede 
rapport onderzocht extra barrières, 
en ook stimuli van betrokkenheid 
zoals betrokkenheid bij het milieu 
en bij de gemeenschap. De 
conclusies van deze rapporten 
kunnen worden toegepast op 
een breed scala aan complexe 
onderwerpen.

LES: ANALYSEER STAKEHOLDERS EN BARRIÈRES

Participatieve betrokkenheid begint bij het analyseren van de stakeholders. Stakeholderanalyse wordt gebruikt 
om een helder beeld en begrip te krijgen van de mensen en organisaties die een belang hebben bij risicobeheer 
van de kustgebieden. Stakeholderanalyse is een eenvoudig proces dat individuen of groepen identificeert en 
hun rol beoordeelt in risicobeheer van de kustgebieden om te bepalen wat hun belang is en hoe zij erbij 
betrokken dienen te worden. Een samenhangende stakeholderanalyse toont een zeer breed spectrum van 
groeperingen met wisselende interesseniveaus in risicobeheer. Bovendien is het nuttig om de barrières voor 
betrokkenheid te begrijpen voordat activiteiten op het gebied van communicatie of betrokkenheid worden 
geïnitieerd. Met deze informatie kunnen kustbeheerders op proactieve wijze stakeholders betrekken, hun besef 
en begrip van de risico’s die de kustgebieden bedreigen versterken, en hun betrokkenheid aanmoedigen. De 
bevindingen de van PRiME-C bieden nuttige illustraties van de voordelen van het identificeren van belangrijke 
stakeholders en barrières 

‘Best practice’-analyse van stakeholders en barrières
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LES: BETREK GERICHTE TECHNISCHE PROFESSIONALS EN SPECIALISTEN

Technische professionals spelen een belangrijke rol door het toevoegen van expertise op specifieke gebieden. 
Het combineren van kennis uit zeer diverse werkgebieden kan een toegevoegde waarde zijn, met name bij 
atypische combinaties. De PRiME-C-partners ontdekten dat het belangrijk is om mensen erbij te betrekken 
die de kwesties begrijpen en actief oplossingen ter tafel kunnen brengen in het planningproces. Het is ook 
belangrijk om deelnemers in te brengen, gebaseerd op de kwaliteiten en expertise die zij kunnen toevoegen, 
uit holistische overwegingen. PRiME-C toonde de waarde aan van het verbreden van de reikwijdte van de 
technische expertise bij het behandelen van risicobeheer van de kustgebieden waaronder perspectieven van 
specialisten als: archeologen, landschapsarchitecten, mensen die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening, ge-
ologen, psychologen, kunstenaars en ondernemers.

‘Best practice’ in het betrekken van specialisten: atelier- en RINSE-workshops

De ateliertechniek werd ontwikkeld binnen het 
CC2150-project en verder ontwikkeld door PRiME-C. 
Het unieke aspect van een atelier is dat het verschil-
lende technische experts samenbrengt en technieken 
gebruikt die deelnemers dwingt om problemen cre-
atief op te lossen. Tijdens het eerste van drie atel-
iers focussen de deelnemers op groene infrastructuur. 
Deelnemers werd gevraagd hoe kuststeden groene 
ruimte kunnen opnemen in stedelijke ontwikkeling 
en hoe deze groene ruimte kan helpen bij het reduc-
eren van de effecten van klimaatverandering in de 
toekomst. Een mix van architecten, landschapsarchi-
tecten, mensen die betrokken zijn bij ruimtelijke orde-
ning, en experts op het gebied van kustgerelateerde 
kwesties werden uitgenodigd, op basis van hun speci-
fieke ervaring, kennis en vaardigheden. Deze benade-
ring bleek een zeer krachtig hulpmiddel. De synergie 
tussen partners maakte het mogelijk out of the box te 

denken en vanuit meerdere gezichtspunten naar een 
uitdaging te kijken.

RINSE hield een aantal ‘Best Practice’ workshops 
die speciale aandacht hadden voor het beheer van 
invasieve niet-inheemse soorten, waaronder stra- 
tegieën voor het niveau van draineerbassins, het ge-
bruik van vrijwilligers en burgerwetenschappers en 
de controle en uitroeiing van invasieve waterplanten. 
Deze workshops brachten experts samen vanuit het 2 
Zeeëngebied en verder weg, om ideeën en bewezen 
benaderingen uit te wisselen. De workshops waren 
werkelijk grensoverschrijdend van aard, wat leidde 
tot niet eerder waargenomen niveaus van informatie-
uitwisseling tussen stakeholders in de verschillende 
gebieden die vertegenwoordigd werden in het RINSE-
partnerschap.

e bij RINSE project betrokkenen zijn technische experts en veldwerk © RINSE (INBO)
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De LiCCo-partners hebben een drukbezochte work-
shop georganiseerd voor de National Trust Staff: 
“Walking the Talk: Adapting to Coastal Change”. Aan-
wezigen konden leren over het huidige beheer van de 
kuststreek, wat er zou kunnen gebeuren in de toe-
komst en de moeilijkheid van het omgaan met onze-
kerheid. Vervolgens brachten zij hun gezichtspunten 
in op de mogelijkheden en uitdagingen die verander-
ing van de kuststreek kon betekenen voor de verschil-
lende eigendommen van de National Trust.

Door middel van CC2150 hebben de partners een 
pilot gedaan van een experimentele ecosysteem-
workshop. 30 mensen uit verschillende vakgebieden 
werkten samen in kleine groepen om verbindingen 
tussen natuurlijke systemen, en menselijke consump-
tie te onderzoeken in de Lower Ouse Valley door mid-
del van foto’s en afbeeldingen. De resultaten werden 
gepre-senteerd op een grote muurkaart van het ge-
bied en vervolgens gebruikt om de effecten te onder-
zoeken van klimaatverandering op lange termijn. De 
workshop identificeerde de behoefte om een aanpas-
singsplan voor risicobeheer op te stellen dat reken-
ing houdt met zowel lange- als kortetermijn effecten 
van klimaatverandering. Er is een sjabloon en een film 
gemaakt over hoe je de workshop moet opzetten in 

andere gemeenschappen.

De GIFT-T-partners hebben een internationaal pu-
bliek van meer dan 75 mensen bijeengebracht die 
halverwege waren met hun project met betrekking 
tot groene infrastructuur en ecosysteemdiensten, 
om feedback te verzamelen over het project van een 
groter, extern publiek. Dit leverde zeer diverse ge-
zichtspunten op, waaronder van een grote onderne-
ming uit de private sector, een vastgoedbeheergroep, 
een bosbouwgroep en een vertegenwoordiger van 
het DG Milieu.

LES: BENADER GEMEENSCHAPPEN

Leden van de bredere gemeenschap zijn druk met hun eigen levens en bezigheden. Hun werkzaamheden 
kunnen hen verhinderen bijeenkomsten te bezoeken die overdag gehouden worden en persoonlijke belangen 
kunnen hen verhinderen om avondbijeenkomsten bij te wonen. Zij weten misschien niet dat risicobeheer van 
de kustgebieden gevolgen voor hen heeft of hen interesseert totdat zij ermee geconfronteerd worden. Daarom 
hebben de PRiME-C-partners besloten om zelf contact te leggen met de bredere gemeenschap om hen te 
betrekken in het planningproces voor maximale participatie.

‘Best practice’-techniek: bezoek lokale events en winkel-wandelstraten

De Arch-Manche-, CC2150-, NOSTRA- en LiCCo-
partners stelden vast dat het zeer effectief was om 
evenementen bij te wonen die al door de lokale ge-
meenschap waren georganiseerd, zoals dorpsfeesten, 
carnavals of shows. De partners woonden een aantal 
van dergelijke evenementen bij in 2013-14 en legden 

contact met meer dan 3000 mensen. Infostandjes in 
winkelwandelstraten of gemeentehuizen, waren ook 
effectief. Deze evenementen bieden de mogelijkheid 
om nieuw publiek te informeren in hun vrije tijd en 
tegen zeer lage kosten.

LES: BRENG MENSEN SAMEN

Hoewel het belangrijk is om experts en specialisten samen te brengen, is het ook belangrijk om stakeholders 
en leden van de gemeenschap uit te nodigen om actief deel te nemen aan het planningsproces. De PRiME-C-
partners zijn gastheer geweest voor thematische, gefaciliteerde, hands-on workshops als de beste methode 
om mensen in een ruimte bij elkaar te krijgen en hen aan te moedigen actief een bijdrage te leveren. Veel 
aanwezigen op de workshops van PRiME-C gebruikten flipcharts, gekleurde markers, post-it notes, sticky dots 
en planningsrasters om hun punt te maken. De open en participatieve benadering van deze workshops hielp 
bij het bouwen aan vertrouwen met leden van de gemeenschap en stakeholders. Zij leidden ook tot resultaten 
die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het planningsproces en hebben geholpen bij het bouwen aan lokaal 
eigenaarschap.

‘Best Practice’-techniek: mensen samenbrengen in thematische workshops

Mensen samenbrengen in thematische  
workshops © CC2150
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LES: GEBRUIK APPS EN SOCIALE MEDIA OM DE BETROKKENHEID TE VERGROTEN

Door het hele PRiME-C-cluster werd de kans herkend om IT in te zetten voor praktische doeleinden, om data 
te integreren en om een effectievere betrokkenheid van de stakeholders mogelijk te maken. Apps en sociale 
media bieden stakeholders vernieuwende benaderingen om betrokkenheid te tonen en de mogelijkheid om 24 
uur per dag toegang te krijgen, waardoor het risicobeheerproces in de handen van de stakeholder wordt ge-
legd. Apps en sociale media zijn ook eenvoudig in het gebruik, kunnen worden gericht op specifieke individuen 
en kunnen een afgebakende groep creëren voor intern netwerken. De resultaten van PRiME-C suggereren dat 
apps en sociale media in de toekomst een groeiende invloed zullen hebben op risicobeheer- en betrekkings-
processen.

‘Best Practice’-app en sociale media

TH@S INVASIVE: In samenwerking met het Nature-
Locator team van de Universiteit van Bristol, hebben 
de RINSE-partners een nieuwe app voor de smart-
phone ontwikkeld om het brede publiek beter in 
staat te stellen de oren en ogen te zijn in de jacht 
op invasieve soorten. “Th@s Invasive” is beschikbaar 
in drie talen, voor zowel iPhone als Android. De app 
bevat alle informatie, inclusief een uitgebreide bib-
liotheek met foto’s, die nodig is om met een gerust 
hart meer dan 35 invasieve niet-inheemse soorten te 
identificeren. Gebruikers kunnen hun eigen waarne-
mingen invoeren met de in de smartphone ingebou-
wde gps en camera. De bestanden worden vervol-
gens geverifieerd door een expert om te controleren 
of de data die worden gegenereerd door de app van 
voldoende kwaliteit zijn. Na verloop van tijd wordt 
er een gedetailleerde kaart van de verspreiding van 
invasieve niet-inheemse soorten opgebouwd, die 
wetenschappers en beleidsmakers de nauwkeurige 
data biedt die zij nodig hebben voor het maken van 

strategische plannen voor het beheren van INS, hetzij 
door het voorkomen van verdere verspreiding of door 
grootschalige beheers- en uitroeiingsprogramma’s.

LOW CARBON KENT: FUSION ondersteunt een 
netwerk van bedrijven die samenwerken om een 
verandering naar een koolstofarme economie te 
steunen. Het netwerk Low Carbon Kent, heeft meer 
dan 1.000 leden. Voordelen van het lidmaatschap 
zijn onder meer toegang tot gratis bedrijfsadvies op 
het gebied van duurzaamheid van Kent City Coun-
cil, uitnodigingen voor verschillende evenementen 
waaronder de jaarlijkse Green Business Conference 
en toegang tot het programma Steps to Environmen-
tal Management (STEM). Het netwerk heeft ook een 
LinkedIn-groep opgezet met meer dan 300 leden. 
Deze onlinegroep wordt gebruikt om ideeën te de-
len tussen bedrijven, bedrijven te verbinden en ‘best 
practices’ te laten zien.

“Dat is Invasief” app © RINSE
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LES: ZORG VOOR BESTUUR DOOR EN EIGENAARSCHAP VOOR STAKEHOLDERS

De beste methode om zeker te stellen dat stakeholders het bestuur en eigenaarschap op zich nemen is door 
hen een rol en verantwoordelijkheid te geven in het risicobeheer- en planningproces. De PRiME-C-partners 
stelden vast dat het integreren van stakeholders en leden van de gemeenschap in bestuurlijke structuren en 
het geven van verantwoordelijkheden hen aanmoedigde om meer te participeren in risicobeheer.

‘Best practice’-voorbeelden van het betrekken van stakeholders in bestuur en 
eigenaarschap

BESTUUR: Door het CC2150-project hebben de part-
ners een vorm van lokaal bestuur ontwikkeld, die 
bekend staat als Local Engagement Groups. Hoewel 
op verschillende manieren opgezet, bestonden zij al-
lemaal uit lokale stakeholders die een belang hadden 
bij verandering van de kustgebieden. De groepen 
kwamen regelmatig samen om naar voren komende 
resultaten van het project te beoordelen, en gaven 
sturing aan het visie- en actieplan van de gemeen-
schap om er zeker van te zijn dat de resultaten ge-
baseerd waren op lokale kennis. In het kader van 
het Deux-Caps project hielden de partners een work-
shop met lokale landbouwers in de Deux-Caps om 
uit te werken hoe de biodiversiteit kon worden bes- 
chermd en hoe milieuvriendelijker landbouwtech-
nieken konden worden geïntroduceerd. Door dit pro-
ces werd een zeer goede werkrelatie opgebouwd. Dit 
leidde ertoe dat landbouwers een formeel onderdeel 
gingen vormen van de bestuursstructuur van de loca-
tie, door de oprichting van een non-profit landbouw-
ersorganisatie.

BURGERROLLEN: Burgerwetenschap is aan het uit-
breiden, waardoor leden van het publiek een rol kun-
nen spelen in wetenschappelijke activiteiten. RINSE 
heeft burgerwetenschappers ingezet door middel van 

een nieuwe enquête - Urban Invaders. Deze enquête 
vraagt leden van het publiek om waarnemingen van 
invasieve exoten, die regelmatig gezien worden in een 
stedelijke omgeving, te rapporteren. Het combineert 
traditionele papieren enquêtes met een online opslag-
systeem dat ontwikkeld is door de Norfolk Biodiversity 
Information Service. De enquêteformulieren worden 
verspreid via bibliotheken die met name te vinden zijn 
in stedelijke gebieden, waardoor betrokkenheid met 
een diverse groep potentiële ‘burgerwetenschappers’ 
wordt gegarandeerd.

BEDRIJFSROLLEN: Het FUSION-project werkte 
samen met KMO’s (minder dan 250 werknemers) in 
kustgebieden in Kent en ontwikkelde een manier voor 
bedrijven om in te zien hoe zij een bijdrage zouden 
kunnen leveren aan risico’s waaraan hun lokale kust-
gemeenschappen blootstaan, of hoe zij een positieve 
invloed kunnen hebben. Het STEM-programma is een 
handboek om stap voor stap een milieubeheerssys-
teem in te voeren binnen een KMO. De FUSION-part-
ners stelden vast dat met deze informatie de bedrij-
ven beter waren voorbereid om duurzaam beleid te 
integreren in de ontwikkeling van hun bedrijf, of dit 
nu in de opstartfase was of bij de verdere groei van 
hun bedrijf.

Dat is Invasief - burger wetenschap in actie, als onderdeel van het project RINSE © RINSE
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LES: BETREK DE GEMEENSCHAP BIJ ACTIEPLANNING

Het belangrijkste element van participatieve betrokkenheid is het daadwerkelijk betrekken van de gemeensc-
hap bij actieplanning. De PRiME-C-partners begrepen dat het niet altijd mogelijk is om de hele gemeenschap 
erbij te betrekken, maar stelden vast dat beheerders het zo eenvoudig mogelijk moesten maken voor stake-
holders om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan het planningproces.

‘Best practice’-voorbeelden van actieplanning vanuit de gemeenschap

Een van de hoofddoelen van CC2150 was het aan-
moedigen van lokale betrokkenheid bij de besluit-
vorming en bij de voorbereiding op de toekomst in 
gebieden die in sterke mate blootstaan aan risico’s 
als gevolg van de klimaatverandering. Ondersteund 
door de projectpartners werden lokale bewoners, 
bedrijven en vertegenwoordigers van de gemeen-
schap in East-Sussex en Kent bijeengebracht om ac-
tieplanning vanuit de gemeenschap in te vullen. Met 
gebruik van data, die werden verzameld tijdens het 
project, en van betrokkenheid, stelden deze groepen 
visies en actieplannen op voor hun gebieden. Daarbij 
ging het om acties ter voorbereiding op het aanpas-
sen aan de klimaatverandering en daarmee samen-
hangende risico’s, zoals stijging van de zeespiegel 
en vaker extreme weersomstandigheden, die zich 
mogelijk zouden voordoen tegen het jaar 2150. Deze 
plannen zullen worden gebruikt om het besef te ver-
groten onder inwoners, bedrijven en beslissers over 
hoe de gebieden zouden kunnen worden getroffen. 
Bovendien zullen deze plannen mensen aanmoedigen 
actief invloed uit te oefenen op verandering, op korte, 
middellange en lange termijn.

De GIFT-T-partners hebben technieken uitgetest om 
collectieve planning van de groene infrastructuur te 
gebruiken om de lokale gemeenschap en de econo-
mie te versterken. Greening the Gateway Kent and 
Medway heeft een pilot uitgevoerd op het schierei-
land Hoo waar twee grote gemeenschapsdebatten en 
meer dan 30 individuele gemeenschapsdebatten heb-
ben bijgedragen aan een proces dat leidde tot een 
bedrijfsplan voor groene infrastructuur voor het ge-
bied. Jonge mensen, landbouwers, milieugroepering-
en, vertegenwoordigers van Medway Council en van 
de National Grid namen deel en lieten zien hoe lokale 
mensen en bedrijven deel uit konden maken van het 
proces. De bedoeling is dat het plan ondersteunt bij 
het verbeteren van de kwaliteit van de natuurlijke om-
geving en ook van de vitaliteit van hun lokale sociale 
netwerken en de lokale economie.

De CC2150 gemeenschap visie en actieplan  
voor Romney Marsh © CC2150

De Hoo schiereiland was een van de case studies in het 
kader van de GIFT-T project © GIFT-T

Actieplanning © CC2150CC2150 model © CC2150
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LES: GEBRUIK KENNIS EN ERVARING OM ANDEREN STERKER TE MAKEN

Er is behoorlijk veel informatie verzameld door het werken aan risicobeheerprojecten. De PRiME-C-partners 
stelden vast dat het delen van hun kennis en ervaring andere gemeenschappen in het hele 2 Zeeëngebied 
kan ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen risicobeheerprogramma’s. Het is met name belangrijk om 
cruciale informatie te presenteren in een niet-technisch format dat makkelijk toegankelijk is op papier of online. 
‘Best practice’-handleidingen zijn een zeer effectief hulpmiddel voor het delen van gedetailleerde informatie en 
het bieden van praktische begeleiding voor specifieke benaderingen of methodieken in risicobeheer.

‘Best practice’ in het ontwikkelen van praktische handleidingen 

Een belangrijk resultaat van het C-ScoPE-project was 
de ontwikkeling van een kader voor het bereiken van 
een geïntegreerde benadering van planning en beheer 
voor land en zee. De partners publiceerden Why one 
size won’t fit all: marine spatial planning in Belgium 
and Dorset dat het concept ruimtelijke ordening in 
mariene gebieden introduceert, uitlegt hoe het proces 
werkt, en methodes uitwerkt voor het betrekken van 
stakeholders.

De Arch-Manche-partners hebben een ‘best 
practice’-handleiding opgesteld voor het gebruik van 
archeologische, paleo-ecologische, historische en 
artistieke bronnen voor beheer van de kustgebieden, 
gebaseerd op hun ervaringen bij het opleveren van 
hun PRiME-C-project. Doel van de handleiding is het 
bieden van een praktisch hulpmiddel voor professionals 
om in de toekomst te gebruiken bij kustbeheer.

De NOSTRA-partners hebben een handleiding 
opgesteld voor het uitvoeren van een Seascape 
Character Assessment, bedoeld om de Marine 
Management Organisation een benadering te 
bieden die toekomstige strategische planning en 
besluitvorming kan onderbouwen voor de Straat 
van Dover, en ook verbindingen kan leggen met de 
Europese landschapsconventie.

De CC2150-partners hebben een praktische 
handleiding opgesteld van ‘best practices’, die gebruik 
maakte van meer dan 40 casestudies om uit te leggen 
hoe de partners zijn omgegaan met scenario’s en hoe 
zij problemen hebben opgelost. Casestudies hebben 
de toepasbaarheid van een idee of benadering laten 
zien op een beknopte, aantrekkelijke en toegankelijke 
manier. Er werden foto’s gebruikt, terwijl tekstblokken 
kort werden gehouden om voor maximale impact te 
zorgen en de aandacht van de lezers vast te houden.

De C-SCOPE project best practice guide om mariene 
ruimtelijke ordening © C-Scope
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HOOFDSTUK 
4 :

Kijkend naar de 
toekomst...

De waarde van clustervorming voor risicobeheer en 
betrokkenheid
De kerndoelstelling van het PRiME-C-clus-
ter was het delen en evalueren van erva-
ringen bij risicobeheer van de kustgebieden 
om kennisverwerving en ‘best practices’ te 
identificeren die andere gebruikers in het 
2 Zeeëngebied zouden kunnen kopiëren en 
herhalen.   

Het PRiME-C-cluster heeft dit bereikt door bu-
reauonderzoek, samenwerking, lokale en grensover-
schrijdende evenementen en netwerking. Het samen-
brengen van deze partners creëerde een omgeving 
waar kruisbestuiving van ideeën kon plaatsvinden, 
over geografische grenzen, denkrichtingen en secto-
rale denkkaders heen. Elke PRiME-C-partner heeft ge-
zichtspunten bijgedragen vanuit zijn expertise in een 
ander vakgebied, type organisatie en geografische 
vertegenwoordiging. De deelnemende instellingen 
en de autoriteit voor het INTERREG IVA 2 Zeeënpro-
gramma erkennen dat multidisciplinaire netwerken 
een meer holistische en geïntegreerde benadering 
voor kwesties met betrekking tot de kustgebieden in 
het 2 Zeeëngebied voortbrengen.

Bovendien brachten de partners bredere netwerken 
mee, opgebouwd door hun projectervaring en risicobe-
heerprogramma’s. Hierbij inbegrepen waren beleids-
makers, overheidsinstellingen, planners, bedrijven, 
thematische experts en leden van de gemeenschap. 
Door het consolideren van deze netwerken hebben 
toekomstige projecten toegang tot een groot aantal 
experts die alle aspecten van ICZM omvatten.

“Door samen te werken, leer je van elkaars er-
varingen. Samen bewandel je een weg over een 
onderwerp en kan je delen wat je onderweg 
tegenkomt.”

“We hebben geleerd van elkaars omstan-
digheden, problemen en mogelijke oplossing-
en.”

“Een kans om ervaringen te delen en ‘best prac-
tices’ te ontwikkelen.”

“Het gebruiken van de positieve voorbeelden 
van aanpassen aan veranderingen van de kust-
gebieden van andere partners heeft lokale ge-
meenschappen gesterkt in de gedachte dat ze 
er niet alleen voor staan, en de oplossingen van 
anderen zijn een bron van inspiratie geweest.”

“Onze partners hebben zeer verschillende poli-
tieke en gemeentelijke regelingen. Maar de be-
langen van de mensen en de gemeenschap lij-
ken sterk op elkaar bij al onze projectpartners.”

“Een gemeenschap wil graag weten wat er el-
ders gebeurt en zeker hoe een ander land om-
gaat met vergelijkbare problemen.”

Een visie voor Renesse © Alterra
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Aanbevelingen voor veranderingen op milieugebied, 
adaptieve planning en participatieve betrokkenheid

In het 2 Zeeëngebied behoren kustgebieden tot de ge-
bieden die het meest gevoelig zijn voor klimaatverande-
ring, slinkende groene ruimte en afnemende biodiversiteit. 
Deze bedreigingen worden voornamelijk veroorzaakt door 
menselijke interactie met het landschap en door fysieke 
veranderingen aan de omgeving. De PRiME-C-partners zijn 
van mening dat deze risico’s verstrekkende gevolgen zullen 
hebben. De gevolgen veranderen nu al niet alleen de levens 
en het levensonderhoud van mensen in kustgemeenschap-
pen in het hele 2 Zeeëngebied, maar ook het evenwicht 
van ecosystemen. De PRiME-C-partners zijn van mening dat 
de primaire doelstelling voor beheerders en beleidsmakers 
het nemen van ‘win-win’- of ‘no regret’-beslissingen is, bij 
het implementeren van een risicobeheerprogramma voor de 
kustgebieden.

Door het gebruiken van de uitgangspunten van ICZM om 
risicobeheer van de kustgebieden te onderbouwen, identifi-
ceerden de partners drie aspecten die in overweging dienen 
te worden genomen bij het opstellen van toekomstige risi-
cobeheerprogramma’s voor de kustgebieden:

1) ken de risico’s en kansen door het identificeren en 
beoordelen van mogelijke risico’s en gevoeligheden over 
meerdere sectoren;

2) wees verandering voor door het ontwikkelen van inter-
disciplinaire strategieën om het risico te minimaliseren 
en de veerkracht te verhogen; en

3) bouw aan lokaal eigenaarschap door het actief betrek-
ken van stakeholders bij de beheersprocessen.

De PRiME-C-partners stelden vast dat het kennen van de 
risico’s en kansen betere besluitvorming mogelijk maakte 

over hoe de beperkte ruimte in kustgebieden geordend en 
beheerd zou kunnen worden. Succesvol risicobeheer wordt 
gebouwd op:
• risicobeheer en -bepaling met gebruik van meerdere in-

dicatoren om risico’s te monitoren en te evalueren;
• het identificeren van nieuwe kansen;
• het begrijpen van het milieugerelateerde, historische, so-

ciale en psychologische profiel van een gebied;
• investeringen in alle gebieden van het kustlandschap;
• holistische en geïntegreerde planning;
• het bepalen van een gewenste toekomst op lange ter-

mijn en het ontwikkelen van verschillende alternatieve 
routes om daar te komen;

• tijd en middelen.

Bovendien, door stakeholders en gemeenschappen in staat 
te stellen deel te nemen aan het planningproces, krijgen 
individuen en groepen mechanismen om te helpen bij het 
vormgeven van de toekomst van hun gemeenschap en om 
zich voor te bereiden op veranderende omstandigheden. 
Participatieve betrokkenheid kan gemakkelijker gemaakt 
worden door een brede waaier aan methodes zoals work-
shops, interactieve tentoonstellingen en outreachprogram-
ma’s te gebruiken. Goed geïnformeerde en betrokken stake-
holders zullen: 
• deelnemen aan de besluitvorming doordat zij  

waarschijnlijk beter in staat zijn de juiste beslissingen te 
nemen voor hun gemeenschap, met name in gecompli-
ceerde, sector overschrijdende kwesties;

• investeren in productieve relaties met beheersorganisa-
ties;

• lokale informatie en expertise delen;
• lokaal eigenaarschap van risicobeheer ondersteunen

Vanuit het cluster zijn vijf grensoverschrijdende aanbe-
velingen naar voren gekomen:
1. Ontwikkel partnerschappen tussen lidstaten, disci-

plines en types organisaties. Dit biedt een constructief 
mechanisme voor de aanpak van zowel grensover-
schrijdende als sector overschrijdende kwesties, en 
het moedigt een bredere kijk op risico’s en kansen in 
de kustgebieden aan.

2. Waardeer zowel de natuurlijke als de bebouwde om-
geving. Zonder begrip voor het gebruik van en de 
waardering voor bezittingen in de kustgebieden kun-
nen de risico’s waaraan vele dimensies en gebruik-
ers van de kustgebieden blootstaan, niet juist worden 
geïdentificeerd of beheerd.

3. Horizonscan. Kijk naar de toekomst terwijl je leert van 
het verleden, en plan adaptief om ‘win-win’-oplossing-
en te vinden voor geïdentificeerde risico’s. Onderken 

dat besluiten die vandaag worden genomen, ge-
vormd moeten worden in het licht van veranderingen 
op middellange en lange termijn, op het gebied van 
milieu, sociale en economische zaken, en mogelijk 
grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben.

4. Betrek stakeholders. Participatieve betrokkenheid is 
essentieel voor holistische planning en het vestigen 
van lokaal eigenaarschap. Doe er alles aan om stake-
holders er actief bij te betrekken, zodat zij de risico’s 
begrijpen en gemotiveerd worden om een rol te spel-
en in risicobeheerprogramma’s.

5. Gebruik wat er al is. Er zijn veel beproefde en geteste 
middelen, technieken, modellen en kaders voor risi-
cobeheer en betrokkenheid beschikbaar. Deze heb-
ben hun waarde bewezen en zijn overdraagbaar tus-
sen regio’s en sectoren.

Conclusies van Prime-C
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De volgende stappen
Verandering en de daarmee samenhangende risicotoename 
nemen in de komende eeuw waarschijnlijk toe in snelheid 
en schaal. Aan de andere kant bieden risico’s ook kansen. 
Kustgebieden behoren tot de meest productieve gebieden 
in het 2 Zeeëngebied en bieden een brede afwisseling van 
waardevolle woongebieden en ecosysteemdiensten die al-
tijd mensen hebben aangetrokken. De PRiME-C-partners 
geloven dat het welzijn van de mensen en de economische 
levensvatbaarheid van veel bedrijven in de kustgebieden af-
hangen van de hoge kwaliteit van de natuurlijke omgeving 
van deze gebieden. Het is daarom van essentieel belang dat 
wij onze benadering van het risicobeheer van kustgebieden 
veranderen, omdat de beslissingen die wij nu nemen een 
directe invloed zullen hebben op de manier waarop wij toe-
komstige risico’s aanpakken.

De PRiME-C-partners merken op dat toekomstige grens-
overschrijdende risicobeheerprojecten effectiever kun-
nen worden opgeleverd indien de lessen van het cluster 
worden toegepast en ‘best practices’ worden gebruikt om 
de processen te ondersteunen. Het cluster heeft het besef 
versterkt dat kwesties betreffende de kustgebieden in het 
2 Zeeëngebied lokale consequenties hebben, maar voort-
komen uit veel bredere oorzaken (zoals klimaatverander-
ing). De partners stelden vast dat besluitvormers in kust-
gebieden zich er meer van bewust moeten zijn dat acties 
in hun lokale gebied gevolgen kunnen hebben voor andere 
gebieden, en dat het voordelen biedt om met deze andere 
gebieden samen te werken.

Het cluster bevestigde de waarde van toekomstige samen-
werking tussen lidstaten, die bestond uit het samenbrengen 
van innovatieve en effectieve samenwerkingsverbanden 
tussen zeer uiteenlopende expertisegebieden, zoals arche-
ologie, geomorfologie, klimaatverandering en ecologie. Sec-
torale of onafhankelijke benaderingen van beheer van de 
kustgebieden kan leiden tot onsamenhangende besluiten 
die het risico met zich meebrengen dat zij andere beslui-
ten ondermijnen, of dat zij leiden tot inefficiënt gebruik van 
de middelen en gemiste kansen voor een meer duurzame 
ontwikkeling van de kustgebieden. De PRiME-C-partners 
zijn van mening dat een geïntegreerde benadering van ri-
sicobeheersing de gecoördineerde toepassing van verschil-
lende disciplines en beleid op regionaal niveau vereist. Een 
dergelijke samenwerking dient te worden ondersteund om 
regionale risicobeheersmiddelen en -strategieën te ontwik-
kelen.

Organisaties in het 2 Zeeëngebied dienen door te gaan met 
deze samenwerking door informele informatie-uitwisseling 
en door informeel te netwerken, maar ook door het aan-
houden en doen groeien van actieve verbindingen door 
middel van nieuwe projecten. Er is ruimte voor het ontwik-
kelen van de integratie tussen de verschillende experts, 
en voor deze experts om verder te onderzoeken hoe hun 
specifieke expertisegebieden input en ondersteuning kun-
nen bieden aan anderen.

De uitkomsten van het werk tot nu toe hebben enorm bij-
gedragen aan het begrijpen van de risico’s in kustgebieden, 
en hoe risico’s te monitoren, te beheren en daar plannen 
voor op te stellen in het 2 Zeeëngebied. Maar er zijn ook 
hiaten vastgesteld in kennis en toepassing van risicobeheer-
programma’s, zoals het potentieel voor betere verspreiding 
van de data in het 2 Zeeëngebied. Er zijn twee werkfases 
vereist: meer over deze hiaten leren, met name waarom 
ze bestaan en hoe significant ze zijn, en beoordelen hoe 
deze hiaten zouden kunnen worden opgelost, zoals door 
nieuwe middelen, nieuwe manieren van werken of verder 
onderzoek.

Deze publicatie is het begin van een proces van veel 
bredere verspreiding en deling van informatie. De recente 
implementatie van deze projecten bracht een reeks goede 
ervaringen voort door het volgen van de uitgangspunten 
van ICZM, van strategisch tot op uitvoerend niveau, van 
internationaal tot lokaal, van wetenschappelijk tot praktisch 
en van onderzoek van het verleden tot het ontwikkelen van 
een visie voor de toekomst. De partners hebben de waarde 
ingezien van het delen met hun eigen lokale en regionale 
netwerken, en met andere kustgebieden die zich met soort-
gelijke omstandigheden geconfronteerd zien.

De grensoverschrijdende voordelen van de resultaten van 
PRiME-C zijn actuele en robuuste ‘best practices’ die over-
draagbaar zijn tussen sectoren, stakeholders en lidstaten, 
en die bijdragen aan en informatie bieden voor de toekom-
stige ontwikkelinge van een Europees beleid. Toekomstige 
implementatie kan ondersteunen bij de aanname van Eu-
ropese Richtlijnen zoals de EU-strategie voor aanpassing 
en de conceptrichtlijn die een wettelijk kader vaststelt voor 
ruimtelijke ordening van mariene gebieden en ICZM.

 

Zonsondergang boven het 2 Zeeën gebied ... © Eric Desaunois-CG62
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Ga voor meer informatie over het 2 Zeeënpro-
gramma naar onze website:

www.INTERREG4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat /  

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat
Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5ème étage - F-59000 Lille

T: +33 (0) 3 20 21 84 80 - F: +33 (0) 3 20 21 84 98
contact@INTERREG4a-2mers.eu

PRiME-C wordt volledig gefinancierd door INTERREG, een initiatief dat werd geïnitieerd door de Europese Unie in 1989 en dat 
streeft naar bevordering van de samenwerking tussen specifieke EU-regio’s. INTERREG IV behandelt de periode 2007–2013. On-
derdeel A van INTERREG draagt bij aan de financiering van projecten die grensoverschrijdende samenwerking stimuleren. Binnen 
het kader van INTERREG IVA zijn 53 programma’s geïnitieerd. Een van deze programma’s is het 2 Zeeënprogramma dat grens-
overschrijdende projecten in de kustgebieden ondersteunt, grenzend aan het Kanaal en aan de Noordzee van Frankrijk, Engeland, 
België en Nederland. In het eerste semester van 2012, na de sluiting van de 9de oproep tot het indienen van voorstellen, bestond 
het INTERREG IVA 2 Zeeënprogramma op de einddatum uit 86 goedgekeurde projecten. De meeste van deze goedgekeurde 
projecten zijn vergevorderd en de eerste resultaten worden opgeleverd. Daarom heeft het 2 Zeeënprogramma besloten om 
kapitalisatieacties te starten in de loop van 2012. PRiME-C is een dergelijke goedgekeurde kapitalisatieactie gericht op het con-
solideren, valoriseren en verspreiden van de diverse INTERREG IVA 2 Zeeënprojecten waarop het PRiME-C-cluster is gebaseerd.


