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Beleidsverklaring voor de Noordzee kleurt blauw 
  

Minister Vincent Van Quickenborne lichtte begin november de beleidsplannen met 
betrekking tot het Belgische deel van de Noordzee toe in het parlement. Niet toevallig is 
het beleid van de nieuwe minister van de Noordzee opgebouwd rond vijf blauwe 
thema's: blauwe energie, blauwe scheepvaart, blauwe economie, blauwe natuur en 
meer blauw op zee. We lichten even kort toe wat de plannen precies omhelzen. 

  



 

Lees meer 

 

 

  
  
 

 

PLUXIN-project 
officieel uit de 
startblokken  
In mariene ecosystemen wordt 
almaar meer plastic aangetroffen. 
Binnen het PLUXIN-project proberen 
we te achterhalen waar dit plastic 
zich precies bevindt en in welke 
concentraties. Daarnaast bekijken 
we hoe en in welke mate dit plastic 
uiteindelijk in zee belandt. De 
startvergadering zit er nu op. We 
stellen enkele prioriteiten van het 
project graag aan jullie voor. 

Lees meer 

 

 

Europese Unie zet in 
op meer blauwe 
energie  
Europa wil tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. Om dat te 
bereiken, heeft men ambiteuze 
plannen voor energieopwekking op 
zee naar voren geschoven. Naast 
meer en betere windmolens wordt 
er ook gekeken naar golfslag- en 
getijdenenergie. Verder koestert de 
EU ook erg hoge verwachtingen van 
drijvende windmolens en 
zonnepanelen. 

Lees meer 

 

 

Kustscan: herwerken 
van het kustfront  
Tijdens de Kustscan 2020 stonden 
we bij ons bezoek aan Blankenberge 
even stil bij de vraag hoe onze 
kustgemeentes kwalitatief kunnen 
blijven groeien. Een goede 
betrokkenheid van alle relevante 
actoren is in elk geval essentieel. 
Daarom zet de provincie West-
Vlaanderen sterk in op participatie 
van de lokale bevolking, experten 
en de lokale overheid.   

Lees meer 

 

 

 

Ondersteuning voor 
blauwe innovatie 
Wil je als kmo investeren in blauwe 
innovatie? Dan kom je misschien 
wel in aanmerking voor een van de 
Blue Invest Grants van de Europese 
Unie. Je kan zo tot 70% 
cofinanciering voor je project 
krijgen. Interesse? Je kan nog tot 
en met 16 februari 2021 voorstellen 
indienen via een nieuwe call. Grijp 



  
  
 

nu je kans en sleep die Europese 
middelen in de wacht. 

Lees meer 

 

 

Neem deel aan 
nieuwe enquête rond 
zeewier 
Zeewier is heel gezond en 
voedzaam, maar komt toch nog niet 
heel vaak op ons bord terecht. 
Daarom wil North Sea Farmers 
graag meer inzicht verwerven in het 
marktpotentieel. In die context 
heeft de stichting een enquête 
gelanceerd. Ben je als bedrijf or 
organisatie in sterke mate bezig 
met of rond zeewier? Laat dan zeker 
je mening horen in dit verband! 

Lees meer 

 

 

Plannen voor 
windmolenpark bij 
Duinkerke 
Wist je dat Frankrijk van plan is om 
een nieuw windmolenpark aan te 
leggen voor de kust van Duinkerke? 
Op 3 december vindt er een 
infomoment plaats waar onder 
andere minister Van Quickenborne 
wat toelichting zal geven bij de 
plannen. Dit biedt Belgische 
bedrijven in de offshore windsector 
een uitgelezen kans om zich te 
profileren. 

Lees meer 

 

 

Agenda 
 

03/12        Online infomoment rond windmolenpark voor de kust van Duinkerke 

16/12        Webinar testfaciliteiten kabelinfrastructuur 

17/12        Workshop sensoren in harsh environments 

 

  

 


