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The battle for food, oil and water
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Figure 1. Ocean Claims
The ocean is increasingly regarded as an engine of present and future human 
needs for food, material, and space. Claims were identified and categorized 
through an iterative process aimed at understanding ocean uses of direct 
relevance for ecosystem sustainability, human well-being, and economic growth. 
Around the globe are some of the key distal drivers shaping this new global ocean 
context. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-impact-assessment








Erkenning van het potentieel van de zee ….
en plots wordt alles blauw

• Blue Gym

• Blue (Bio)Economy

• Blue Energy

• Blue Carbon

• Blue Growth…



2017: De Blauwe Cluster: partnerschap industrie, kenniscentra en overheid
speerpuntcluster in het Vlaamse innovatielandschap







‘Professionele zandschepper’

• Multifunctioneel

• Flexibel

• Creatief en probleemoplossend denken

• Globetrotter

Passie voor biologie
Passie voor de zee

• Licentiaat Biologie (optie Dierkunde)

• Doctoraat in de Wetenschappen: Biologie

• Professor in Mariene Biologie

















Darwin vinken: het toppunt van evolutief succes





Failing to adapt is failing to survive –
The dilemma of Leadership

een dilemma:

Verandering gebeurt en als je niet verandert, zul je verdwijnen. Toch houden mensen 
niet van verandering en steken hun kop in het zand in plaats van te accepteren dat ze 
moeten veranderen…. 

OF

leiders hebben het zo druk met hun bedrijf dat ze vergeten de horizon af te speuren 
naar de naderende tsunami.



COVID-19, the final wake up call for all!
Clinton Wingrove



Adaptatiemechanismen kunnen we leren van de natuur:

Learning from nature

Building with nature



Learning from nature: het mariene voedselweb



Meesterwerk van organisatie in de natuur:

mariene voedselwebben
eten en gegeten worden





Het Antarctisch voedselweb ontrafeld



Het Antarctisch voedselweb onder klimaatsverandering



Optimaal functioneren van het ecosysteem: Functionele redundantie



Meer soorten, beter functioneren? Hebben we alle soorten nodig?



Het Antarctisch voedselweb flexibel en verzekerd!

The insurance hypothesis



Voedselweb ≈ bedrijfsstructuur?



Ieder een welafgelijnde taak? Of multifunctioneel?
Meer diversiteit, meer resistent tegen verandering?







Alle functies verzekerd (door diversiteit of flexibiliteit)

→ beter bestand tegen de veranderingen



Building with nature: de zandmotor





Zandsuppletie: een economisch en ecologisch drama



Building with nature: de zandmotor





Begrijpen hoe een systeem werkt, de mechanismen kennen:

Die mechanismen toepassen is vaak de meest duurzame manier van werken

➢ Kan het systeem zichzelf herstellen?
➢ Geef tijd om te herstellen
➢ Ga uit van de capaciteiten van de onderdelen van het systeem



Building with nature: zeegrassen



Fusi & Daffonochio 2017



Plant A Million Seagrasses



Plant A Million Seagrasses

Kustbescherming door het ecosysteem te herstellen in al zijn functies



Duurzaam herstel door

➢ een ecosysteem (totaal) benadering
➢ aandacht voor alle functies



Wees voorbereid op de storm

- Analyseer de structuur/werking van de organisatie
- Zet in op flexibiliteit
- Zet in op totaalbenadering ( ‘ecosysteem functioneren’)


