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Prac�ce Abstract 2 

MULTI-ACTOR LAB 1 - BELGIAN COASTAL ZONE  

 

The Belgian "Mul!-Actor Lab" focusses specifically on providing business and policy opportuni!es for a region suffering from 

intensive use of space and compe!!on for resources, combined with a fragmented governmental context. Along the Belgian 

coast (67 km length) and its hinterland rural, coastal and sea-based ac!vi!es such as agriculture, fisheries, agro-food industry, 

transport, energy produc!on, and recrea!on are closely interwoven and compete for space, resources and infrastructure. A 

Marine Spa!al Plan is in func!on, and an updated version covering 2020-2026 will be issued by 2020. COASTAL has the ambi!-

on to connect and reinforce the different policies for sustainable use of marine space, exploi!ng new development opportuni-

!es related to blue growth. Offshore energy produc!on entails new jobs and strategic specialisa!on of port ac!vi!es and Belgi-

um is one of the leading countries in know-how related to offshore energy produc!on including mul!-purpose use of wind 

farms. Limited water resources and decreasing surface water quality put pressure on the tradi!onal ac!vi!es in the rural 

hinterland. A combina!on of factors leads to increased saliniza!on which poses problems for tradi!onal agriculture but might 

offer an opportunity for alterna!ve forms of agriculture or aquaculture. Based on the exper!se and infrastructure of coastal 

tourism, developing sustainable rural and/or agro-tourism can provide addi!onal income for the hinterland. Economic and 

environmental opportuni!es are found, for example, in sectoral restructuring and moderniza!on, improved integra!on in the 

rural food chain with diversifica!on, changes in farming prac!ces and new business opportuni!es.  

MULTI-ACTOR LAB 1 - BELGISCHE KUSTZONE  

 

Het Belgische "Mul!-Actor Lab" richt zich specifiek op zakelijke en beleidskansen voor een regio die lijdt onder intensief ruim-

tegebruik en concurren!e om middelen, gecombineerd met een gefragmenteerde overheidscontext. Langs de Belgische kust 

(67 km lang) en het achterland zijn landelijke, kust- en zeegebaseerde ac!viteiten zoals landbouw, visserij, agrovoedingsindust-

rie, transport, energieproduc!e en recrea!e nauw verweven en in compe!!e voor ruimte, middelen en infrastructuur. Een 

marien ruimtelijk plan is in func!e en de bijgewerkte versie voor 2020-2026 zal uiterlijk in 2020 worden uitgebracht. COASTAL 

hee% de ambi!e om verschillende beleidsop!es voor de mariene ruimte te versterken door nieuwe ontwikkelingskansen met 

betrekking tot Blauwe Groei te benu&en. Offshore energieproduc!e brengt nieuwe banen en strategische specialisa!e van 

havenac!viteiten met zich mee en België is een van de leidende landen in de know-how met betrekking tot offshore energiep-

roduc!e, waaronder mul!func!oneel gebruik van windparken. Beperkte watervoorraden en afnemende oppervlaktekwaliteit 

verhogen de druk op het achterland. Een combina!e van factoren leidt tot verhoogde verzil!ng, wat problemen oplevert voor 

de tradi!onele landbouw, maar mogelijk een kans biedt voor alterna!eve vormen van landbouw of aquacultuur. De exper!se 

en infrastructuur van kus&oerisme kan mogelijk benut worden voor de ontwikkeling van duurzaam pla&eland en / of agro-

toerisme, en zo extra inkomsten voor het achterland opleveren. Andere voorbeelden zijn sectorale herstructurering en moder-

nisering, verbeterde integra!e in de landelijke voedselketen met diversifica!e, en veranderingen in landbouwprak!jken.  
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