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Waar het 

begon…



Citizen Science in Noordzee 

- van Hee, Seldenrath & Seys (2020)

- Garcia-Soto et al. (2021)

127 projecten geïdentificeerd (ca 400-500 in Europa)

STERKE GROEI STERKE GROEI 



Sterktes/zwaktes CS@Sea?

+: - Oceaan belangrijk & immens uitgestrekt (!)

- Data nodig (Horizon Europe: 20% uit CS tegen 2025?)

- Stranden trekken publiek aan (1/3 @coast)

- Marien beleid/beheer: toenemende aandacht

- Nood aan meer oceaan stewardship (‘Ocean Literacy’)

—: - Offshore gebieden moeilijk toegankelijk

- Weinig traditie bij zeevarenden om data te delen

- Nog onvoldoende oceaan stewardship (‘Ocean Literacy’)



Opvallende bias…

... in thematiek



Bias in type CS-project

WAAR?

60% onshore60% onshore 40% at sea40% at sea
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DOOR WIE?

“Een typisch ‘Marien CS project’ 
wordt georganiseerd door een 
NGO, focust op één of meer 

charismatische diersoorten, en 
vergt weinig inspanning van de 
burger (strand, crowd-sourcing)” 



Welke SDG’s bediend?

Bescherming zeeën/oceaan (SDG 14)

Biodiversiteit/ecosystemen (SDG 15)

Duurzame consumptie/productie (SDG 12)

Goed onderwijs (SDG 4)

Partnerschappen (SDG 17)



SEAWATCH-B

Belgische NOORDZEE

10 VARIABELEN

20 SEAWATCHERS

LANGE TERMIJN AMBITIES
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‘FAMILIE’

4 cases



GROTE SCHELPENTELDAG

Telkens één dag in maart 2018-21 = >140.000 SCHELPEN geteld
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‘FASCINATIE’!



> 70 stations wereldwijd (°2017, Australië)

COASTSNAP
Burgers leggen

met smartphone 
veranderingen kustlijn vast

‘FUN’



RECREATIEVE 
VISSERIJ

300 recreatieve zeevissers werken samen met wetenschappers

& wisselen logboek informatie uit (datum, vangst, techniek, locatie,…)

‘FAIR’



Communicatie!

“95% van citizen

science = 

communicatie”

“een continu 

proces dat bij 

elke stap 

waakt over 

transparantie 

en vertrouwen”



Samengevat – waarop letten

Op maat van/
geven & nemen
(noden, wensen)

Vertrouwen 
(“familiegevoel”)

Communicatie !!!! 
(voor, tijdens, na)

Databeheer (nuttige 
inzet gegevens)

Inclusief & origineel 
( kunst; verbreden 

thematiek)

Maatschappelijk 
belang 

(SDG’s, lokale 
verankering)

Degelijk concept & 
uitwerking



Dank voor 

jullie 

aandacht


