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1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE 
    FINANCIERING 
 

MERMAID – Innovative Multi-purposE off-shoRe platforMs: plAnnIng, 
Design and operation 

Looptijd: 01/01/2012-2016 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Jan Seys, Simon Claus, Hans Pirlet 

Website: http://www.mermaidproject.eu  

MERMAID zal concepten voor de volgende generatie van  offshore-platforms ontwikkelen voor  multi-

gebruik van de oceanen voor energiewinning, aquacultuur en platform gerelateerd transport. 

MERMAID ontwikkelt concepten voor offshore platformen die zowel energievoorziening, transport als 

aquacultuur functies combineren. VLIZ is verantwoordelijk voor Project dissemination & outreach en 

organiseert ondermeer een high level end user conference. Belgische eindgebruikers zijn DEME, De 

Nul, Flanders Marine en Versluys. 

Recente activiteiten en producten: 

- Kick-off meeting 7-9 maart, Kopenhagen. Momenteel wordt gewerkt aan incepting report, website en 

project  

- leaflet. 

MicroB3 – Micro B3 (biodiversity, bioinformatics, biotechnology) 
Looptijd: 01 01 2012 - 31 12 2015 

Financiering: : EU-FP7 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 

Website: http://www.microb3.eu  

Micro B3 will innovatieve bio-informatica benaderingen en een legaal kader ontwikkelen om 

omvangrijke data over mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, 

archaebacteriën en eencelligen toegankelijk te maken voor marien ecosysteem biologie en om nieuwe 

doelen voor biotechnologische toepassingen te definiëren. 

Recente activiteiten en producten: 

- Kick off meeting had plaats in Bremen, op 15 en 16 maart.  

- Project website op http://www.microb3.eu/    

- VLIZ zal functionele analyse maken om te zien hoe WoRMS/EurOBIS kan ingeschakeld worden bij 

microbieel onderzoek. 

- VLIZ zal deelnemen aan Ocean Sampling Day, een specifieke dag waarop in Europa met hetzelfde 

protocol watersamples worden genomen voor metgenomische analyse. 

http://www.mermaidproject.eu/
http://www.microb3.eu/
http://www.microb3.eu/
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EMODnet-Bio – European Marine Observation and Data Network - 
Biology Lot 
Looptijd: 15 mei 2009 - 15 mei 2012 

Financiering: 

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Leen Vandepitte, Simon Claus 

Website:  http://bio.emodnet.eu  

Het Europees netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet) wil een systeem ontwikkelen om 

mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere 

eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ ontwikkelt een online 

biologisch dataportaal en formuleert hierbij aanbevelingen voor een toekomstig operationeel systeem 

voor Europa. VLIZ is coördinator van dit project. 

Recente activiteiten en producten: 

- EMODnet data analyse workshop report in press.  

- Finale rapportering van Biology preparatory action tegen 15/05/2012 

Theseus – Innovative technologies for safer European coasts in a 
changing climate 

Looptijd: 01 december 2009 - 30 november 2013 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Annelies Goffin, Simon Claus 

Website: http://www.theseusproject.eu/  

Theseus zal een systematische aanpak ontwikkelen om een kust te generen met weinig risico voor 

menselijk gebruik én gezonde habitat voor veranderende kustzones die onderhevig zijn aan 

verschillende factoren. De innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die 

beschouwd worden, zullen rekening houden met ecologische mitigatie maatregelen, hydro-

morfodynamische technieken, acties om the impact op de samenleving en economie te beperken en op 

GIS gebaseerde software om verdedigingsplannen te ondersteunen. 

THESEUS (Innovative technologies for safer European coasts in changing climate) is het grootste 

geïntegreerde project (EUR 6.530.000) van de EU met 31 partnerinstituten (voor België KULeuven en 

VLIZ). Het project zal gedurende de volgende vier jaar een systematische aanpak ontwikkelen voor het 

bepalen van een kust met verlaagde risico’s voor de mens en een gezond kusthabitat, met het oog op 

veranderende klimaatscondities. Acht studiesites, waaronder het Schelde-estuarium worden onderzocht 

binnen dit project. De meeste projectpartners zijn kustingenieurs en kustecologen. 

VLIZ is leider van het werkpakket rond communicatie en verspreiding van informatie naar het grote 

publiek en ontwikkelt en onderhoudt de projectwebsite. 

Recente activiteiten en producten: 

- Projectvergadering gepland 14-16 mei in Hamburg. Start publicatie tweede coastal booklet rond 

'mitigation  

- measures' in samenwerking met KUL. 

- Publicatie 3-maandelijkse theseus e-newsletters:  

- http://www.theseusproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=34    

PEGASO – People for Ecosystem-based governance in Assessing 
Sustainable Development of Ocean and Coast 

Looptijd: 01 februari 2010 - 30 juni 2014 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Simon Claus, Nathalie De Hauwere, Heidi Debergh 

Website:  http://www.pegasoproject.eu/  

De belangrijkste doelstelling van PEGASO is verder bouwen op bestaande capaciteiten en 

gemeenschappelijke nieuwe benaderingen te ontwikkelen ter ondersteuning van geïntegreerd beleid 

voor de kust-, mariene en maritieme gebieden van de Middellandse en Zwarte Zee op een manier die in 

overeenstemming is met en relevant is voor de implementatie van het ICZM-protocol voor het 

Middellandse Zeegebied. 

PEGASO bouwt verder op bestaande capaciteiten voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering in de 

ondersteuning van geïntegreerd beheer van kustgebieden (ICZM) in de mariene en maritieme gebieden 

van de Middellandse en  Zwarte Zee, en dit volgens de richtlijnen van het ICZM Protocol voor de 

Middellandse Zee (Barcelona Conventie, Boekarest Conventie) en de EU Integrated Maritime Policy. 

http://bio.emodnet.eu/
http://www.theseusproject.eu/
http://www.theseusproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=34
http://www.pegasoproject.eu/
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VLIZ is partner in het PEGASO consortium, werkt actief mee aan WP3 (in uitvoering brengen van ‘Spatial 

Data Infrastructure’ en de ontwikkeling van de projectwebsite en -portaal) en WP4 (indicatoren, 

scenario’s en sociaaleconomische valuatie). Als ‘data- en informatiecoördinator’ is VLIZ 

verantwoordelijk voor het verzekeren van een goede doorstroming van (meta)data en informatie tussen 

partners en eindgebruikers. 

Recente activiteiten en producten: 

- Organisatie workshop rond Spatial Data Infrastructures, 22-25 October in IODE training rooms. 

Scheldemonitor, fase 4 
Looptijd: 01 december 2010 - 31 december 2011 

Financiering: Vlaams Nederlandse Schelde Commissie 

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin 

Website: http://www.scheldemonitor.org  

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en 

monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal biedt u toegang tot Informatie over literatuur, 

projecten, datasets, maar ook tot meetwaarden en kaartmateriaal onder Data. De Indicatoren 

visualiseren trends binnen het Schelde-estuarium. Deze set aan indicatoren werd bepaald in een 

samenwerking tussen beleid en wetenschap. 

Het doel van de vierde fase van het ScheldeMonitor project is de verdere uitbouw van het systeem als 

overkoepelend Vlaams-Nederlandse portaalsite voor onderzoek en monitoring van het Schelde-

estuarium. Dit omvat de voortzetting van de invulling van het informatiesysteem, de verdere 

ontwikkeling en invulling van het dataportaal en het onderhoud en beheer van de website en 

achterliggende systemen. 

Binnen deze fase wordt het ScheldeMonitor dataportaal ingezet door de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie (www.vnsc.eu) en haar werkgroep Onderzoek en Monitoring (werkgroep O&M) voor 

het herverdelen van de gegevens verzameld binnen het geïntegreerd monitoringprogramma van het 

Schelde-estuarium. Het gaat om hydro- en morfodynamische, ecologische en fysisch-chemische 

gegevens verzameld door de meetdiensten van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Het geïntegreerd 

aanbieden van deze gegevens vormt een belangrijke meerwaarde in het proces van de evaluatie van de 

ontwikkeling van het Schelde-estuarium als multifunctioneel estuarien watersysteem. 

Recente activiteiten en producten: 

- Tijdens de eerste maanden van 2012 werden de functionele mogelijkheden van het dataportaal verder 

uitgebreid. Het zoeken naar gegevens op basis van geografische criteria werd mogelijk gemaakt. Er 

kwam een grafisch temporeel overzicht van het aantal beschikbare metingen voor elke vraag. Ten 

slotte werd er ook een analyse gedaan met betrekking tot het uitbreiden van de GIS functionaliteiten. 

Inhoudelijk kwam een heel pakket nieuwe data naar het VLIZ in kader van de T2009 evaluatie die dit 

voorjaar van start gaat. 

LifeWatch.be – Flemish Marine and Terrestrial Biodiversity 
observatories, models and datasystems for Lifewatch 

Looptijd: 2012 - … 

Financiering:  Herculesstichting 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

Website: http://www.lifewatch.eu/  

Vlaamse marine en terrestrische biodiversiteitswaarnemingen, -modellen en -datasystemen voor 

LifeWatch 

Recente activiteiten en producten: 

- De constructiefase van lifewatch.be is begonnen. Een interne kick-off werd georganiseerd om alle 

betrokken  

- personen op de hoogte te brengen van de planning. 

- De mijlpalen die gedefinieerd werden voor 2012 zijn: een technisch constructieplan, een eerste 

inventarisatie van  

- de datasets voor data-rescue, een analyse van de functionele vereisten voor de taxonomische 

backbone en een  

- testversie van de Lifewatch.be portal.  

- Een workshop wordt voorbereid met de technische Lifewatch.eu partners om het technisch plan te 

bespreken. 

http://www.scheldemonitor.org/
http://www.lifewatch.eu/
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ISECA – Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas 
Looptijd: 01/08/2009 -30/06/2014 

Financiering: Interreg  

Contactpersoon: Annelies Goffin, Simon Claus 

Website: http://www.iseca.eu  

ISECA zal het informatieplatform zijn rond eutrofiëring in de Kanaalzone.  Het ISECA portaal zal 

toegang geven tot meta-informatie binnen dit studiegebied over de actoren, dataproducten en 

cimmunicatieproducten.   

Een evaluatietool voor waterkwaliteit aan de hand van aardobservaties zal ter beschikking gesteld 

worden. ISECA zal het informatieplatform zijn rond eutrofiëring in de kanaalzone.  Het ISECA portaal zal 

toegang geven tot meta-informatie over actoren van B, UK, FR en NL binnen het thema eutrofiëring 

(IMIS database), maar is eveneens gericht op communicatie naar het brede publiek. 

Een evaluatietool voor een snelle beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van earth observation 

data wordt ontwikkeld en via het portaal beschikbaar gesteld. Coördinator is Adrinord, Lille. Zowel 

VITO als VLIZ zijn partners voor België. 

Recente activiteiten en producten: 

- tweede gebruikersvergadering van ISECA in Oostende: 28-29 februari 

- website ISECA online eind januari 2012 

- er werd gestart met de opzet van een WIKI rond eutrofiëring, naast informatie over het eutrofiëring 

zelf, zal ook informatie verzameld worden over diverse monitoringstechnieken en modellering. 

EuroMarine – Integration of European Marine Research Networks of 
Excellence 

Looptijd: 01 januari 2011 - 01 januari 2013 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Ward Appeltans, Leen Vandepitte 

Website: http://www.euromarineconsortium.eu  

Euromarine wil drie grote Europese mariene FP6 networks of excellence (EUR-OCEANS, MarBEF en 

Marine Genomics Europe) integreren in één organisatie, "The Euromarine Consortium". 

Dit project gecoördineerd door het Sven Lovén Centre for Marine Sciences (Zweden) zal een 

geïntegreerd platform voor mariene biodiversiteitsnetwerken in Europa uitbouwen. Het brengt de drie 

grote netwerken MarBEF, Marine Genomics Europe en Euroceans samen. 

Geplande activiteiten: data integratie & ontwikkeling en onderhoud van de website. 

Recente activiteiten en producten: 

- WP4: online plaatsen van presentaties workshop maart, 'minutes of meeting' opgesteld en 

doorgestuurd naar deelnemers. 

- WP7: inschatting werkuren/effort voor opstellen en onderhouden EuroMarine+ website, nodig voor 

WP2 management meeting die doorgaat op 3-4 mei (VLIZ niet aanwezig). 

EURO-BASIN – European Basin Scale Analysis, Synthesis and 
Integration 
Looptijd: 31-12-2010 - 30-12-2014 

Financiering: 

Contactpersoon: Leen Vandepitte 

Website: http://www.euro-basin.eu/  

EURO-BASIN is de Europese tak van het <a href="http://na-basin.org/" target="_blank"> Internationale 

BASIN Programma</a> (analyse, synthese en integratie van het Europese bekken) gericht op klimaat en 

menselijke invloed, ecosysteem impact en de gevolgen voor het management van levende wezens in de 

Noord-Atlantische Oceaan. 

VLIZ heeft een sub-contract binnen dit project (onder PANGAEA) met de volgende taak: "rescue 

historical data with respect to abundance and biomass of plankton and fish in the North Atlantic Ocean 

and Self Seas. Sources: OBIS Europe, USA and Canada". Er is een samenwerking opgestart tussen 

EurOBIS en iOBIS om relevante datasets te identificeren en om bij de data providers na te gaan of ze 

bijkomende data en informatie ter beschikking willen stellen van EURO-BASIN. 

Recente activiteiten en producten: 

- Afwerking van het VLIZ-luik binnen dit project: opleveren van datasets (nieuw verzameld of 

geëxtraheerd uit EurOBIS en OBIS) en het schrijven van een eindrapport. 

http://www.iseca.eu/
http://www.euromarineconsortium.eu/
http://www.euro-basin.eu/
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GIFS – Geografie van de kustvisserij en Duurzaamheid 
Looptijd: 

Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

Het Kanaal en de Noordzee zijn de thuisbasis van een uiterst belangrijke visserij-industrie die wordt 

geconfronteerd met grote veranderingen en uitdagingen. Beleidsreacties op de achteruitgang van de 

visbestanden hebben sociaal economische gevolgen voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van 

de visserij. Het doel van de GIFS project is om het socio-economische en culturele belang van 

kustvisserij in het studiegebied te verkennen en om een demonstratieproject op te zetten met 

betrekking tot gemeenschapsversterking op basis van visserij. 

VLIZ is 1 van de 5 projectpartners en WP verantwoordelijke en Taakverantwoordelijke (Historiek 

kustvisserij, socio-economisch belang van kustvisserij en link met ICZM, uitstraling van kustvisserij in 

kusttoerisme). Samenwerking is voorzien met Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. 

Recente activiteiten en producten: 

- Dit Interreg 2 zeeën project werd op 25 november 2011 formeel goedgekeurd. VLIZ fungeert als 

trekker van de module GIS analyse en staat in voor de website. 

- Startvergadering 16-17 januari 2012 

- Overleg met Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer voor invulling van activiteit 'Governance 

structuren in Kustvisserij en ICZM' 

- Overleg met netwerk (As4 en NAVIGO museum) voor het informeren over GIFS doelstellingen en voor 

het verkennen van samenwerking 

- Partner-meeting in Middelburg 2-4 mei 2012 

 

2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE 
    FINANCIERING 

Hosten website Laboratory of Environmental Toxicology Ugent (Group 
Colin Janssen) 

Looptijd: 

Financiering: 

Contactpersoon: Simon Claus 

Website: http://www.ecotox.ugent.be  

Recente activiteiten en producten: 

- Website under construction, wordt gehost door het VLIZ en  beschikbaar op 

http://www.ecotox.ugent.be   

- Publicaties en staff pagina worden door IMIS gevoed. Inhoud website gebeurd door personeel groep 

Colin Janssen. 

WoRMS – World Register of Marine Species 
Looptijd: doorlopend 

Financiering: inter, DFO Canada, CoML Synthesis, EU FP7 (via 4D4Life) 

Contactpersoon: Ward Appeltans, Bart Vanhoorne 

Website: http://www.marinespecies.org  

Het doel van een World Register of Marine Species is te beschikken over een gezaghebbende en 

uitgebreide lijst met namen van mariene organismen, waaronder informatie over synonymie. Terwijl de 

hoogste prioriteit gaat naar geldige namen, worden andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat 

dit register kan dienen als een gids om taxonomische literatuur te interpreteren. 

Recente activiteiten en producten: 

- WoRMS is nu 92% compleet en 91% van de soorten zijn gevalideerd. 

- Gemiddeld 1 PDF per dag wordt aangevraagd via het PDF request systeem. 

- PLoSONE heeft deeplinks naar WoRMS in een paper over slangsterren opgenomen. 

- WoRMS is nu ook beschikbaar in Darwin Core Archive (DwC-A) formaat (naast Excel, CSV & JSON). 

- In de eerste 3 maanden van 2012, reeds 300 nieuwe soorten, gepubliceerd in 2012, in WoRMS. 

- 20.000 beelden in WoRMS, waarvan de  500 recentelijk opgeladen foto's door Robert Pillon echt het 

http://www.ecotox.ugent.be/
http://www.ecotox.ugent.be/
http://www.marinespecies.org/
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bekijken waard zijn: 

(http://www.marinespecies.org/photogallery.php?p=search&term=Roberto+Pillon) 

- Een portaal voor de 'Mysidacea' (Mysida, Stygiomysida en Lophogastrida) is in voorbereiding. 

- De WoRMS twitter account heeft 200 volgers. 

OMA – Open Marien Archief 
Looptijd: doorlopend, gestart in 2006 

Financiering: 

Contactpersoon: Jan Haspeslagh, Heike Lust 

Website: http://www.vliz.be/oma  

Vrije toegang tot de digitale collectie van publicaties van de Belgische mariene wetenschappers. 

In OMA wordt de wetenschappelijke output van de Vlaamse mariene wetenschappers 'full-text' 

beschikbaar gemaakt via de VLIZ-website, met als doel de zichtbaarheid, de verspreiding en het 

gebruik van de Vlaams/Belgische mariene onderzoeksresultaten maximaal te bevorderen.  

Het VLIZ beschrijft de documenten in de IMIS-databank, archiveert de digitale bestanden op de VLIZ-

server en zorgt voor een permanente beschikbaarheid van de publicaties op het web, via de OMA-

interface. 

Recente activiteiten en producten: 

- Totaal aantal records in OMA: 10500 

Study of the marine scientific landscape in Flanders/Belgium 
Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/Belgiė 
Looptijd: doorlopend, gestart 2008 

Financiering: Interne projecten, VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

Eén van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het zeewetenschappelijk 

landschap in Vlaanderen/België. Dit gebeurt o.a. via het Integrated Marine information System IMIS, via 

bevraging (aanvullen en actualiseren van IMIS) en gerichte bevraging ivm de geldstromen naar het 

zeewetenschappelijk onderzoek. 

Eén van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het zeewetenschappelijk 

landschap in Vlaanderen/België. Dit gebeurt o.a. Via het Integrated Marine information System IMIS, via 

bevraging (aanvullen en actualiseren van IMIS) en gerichte bevraging ivm de geldstromen naar het 

zeewetenschappelijk onderzoek.  

Recente activiteiten en producten: 

- Opmaak CV's mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen / België voor de publicatie van een brochure 

in het kader van hoofdstuk 1 van het Compendium. 

- Opmaak van standaardfiches voor tellingen van de instituten, personen en publicaties in het kader van 

hoofdstuk 1 van het Compendium. 

- Voorbereiding van het karteren van de mariene/maritieme projecten in het kader van hoofdstuk 1 van 

het Compendium. 

Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust 
Looptijd: 

Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh 

Website: http://www.vliz.be/projects/indicatoren  

Duurzaamheidsindicatoren voor het Belgische kustgebied met data, een trend en een informatieve 

fiche per indicator. 

Recente activiteiten en producten: 

- De publicatie Kustkompas 2012 wordt uigebracht. Voor de uitvoering van deze opdracht heeft het 

CDK het VLIZ gecontacteerd. Een offerte werd opgemaakt en ingediend op 26 maart 2012. Deze 

offerte werd intussen goedgekeurd. 

http://www.marinespecies.org/photogallery.php?p=search&term=Roberto+Pillon
http://www.vliz.be/oma
http://www.vliz.be/projects/indicatoren
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Compendium voor Kust en Zee 
Looptijd: 

Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

Website: http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Compendium  

Het VLIZ beoogt met het ‘Compendium voor Kust en Zee’ objectieve en wetenschappelijk onderbouwde 

informatie en gegevens uit het Vlaamse mariene en maritieme onderzoek te bundelen (gepubliceerde 

wetenschappelijke rapporten, indicatorenrapportages en relevante beleidsdocumenten). 

Het VLIZ beoogt met het ‘Compendium voor Kust en Zee’ (eind 2012) objectieve en wetenschappelijk 

onderbouwde informatie en gegevens uit het Vlaamse mariene en maritieme onderzoek te bundelen 

(gepubliceerde wetenschappelijke rapporten, indicatorenrapportages en relevante beleidsdocumenten). 

Het geïntegreerde en grensoverschrijdende karakter (inclusief land-zee grens) van het Compendium 

draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen en vanuit het versnipperde zeewetenschappelijke 

landschap en verhoogt ook de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het zeewetenschappelijk 

onderzoek (Een ‘visitekaartje’ van de Vlaamse zeewetenschappelijke gemeenschap). Het compendium 

doet op deze wijze dienst als instrument bij het streven naar een Duurzaam en Geïntegreerd Maritiem 

Beleid en Kustzonebeheer.  

Recente activiteiten en producten: 

- Vergadering expertengroep 2 april 2012 

- Beoordeling van de conceptteksten van hoofdstuk 1, 2, 3 door de expertengroep 

- Herwerking van de conceptteksten op basis van de input van de expertengroep. 

- Opmaak referentietermen co-auteurs en lectoren 

- Voorbereiding brochure 'mariene onderzoeksgroepen' 

- Voorbereiding bibliometrische studie hoofdstuk 1 (afstemming data- en informatie) 

ICZM – Integrated Coastal Zone Management 
Geïntegreerd kustzonebeheer 
Looptijd: 

Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

Website: 

Geïntegreerd kustzonebeheer. 

Recente activiteiten en producten: 

- VLIZ is lid van Dagelijks Bestuur van VLIZ: nam deel in laatste vergaderingen van het DB in december 

2011 en maart 2012. 

- VLIZ is voorzitter van de werkgroep 'Kustatlas'. De  digitale kustatlas werd op 8 juni gelanceerd. De 

werkgroep fusioneert met de redactieraad Kustkompas. VLIZ wordt voorzitter van deze gefusioneerde 

werkgroep met eerste vergadering in april 2011. 

- VLIZ is deelnemer in de werkgroep 'Marine Spatial Planning' en co-auteur van de 'Position Paper' om 

dit onderwerp terug op de politieke agenda te plaatsen. De position paper werd in oktober 2012 aan 

de bevoegde minister(ies) en kabinetten overgemaakt. Position Paper en achtergronddocument zijn 

beschikbaar in IMIS. 

PAM – Bruinvissenmonitoring via Passieve Akoestische Monitoring 
Looptijd: doorlopend, gestart 2006, heropgestart 2010 

Financiering: Interne projecten, VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

Ondersteuning van het INBO bij de maandelijkse vogeltellingen langs routes van op het 

onderzoeksplatform de R/V Zeeleeuw. Naast de vogeltellingen (ESAS methode) worden door INBO ook 

waarnemingen van zeezoogdieren systematisch opgevolgd.  

Passieve akoestische detectie (kabel hydrofoon achter het schip) wordt aangewend om de kansen op 

detectie van cetacea te verhogen, een inschatting te maken van aandeel ‘gemiste’ waarnemingen, en 

op deze manier een bijdrage te leveren tot een verbetering van de huidige schattingen van de 

populatie-aantallen op het Belgisch deel van de Noordzee. Praktische ondersteuning vanuit dept. 

Onderzoeksinfrastructuur, coördinatie en uitvoering C&B. 

http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Compendium
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Recente activiteiten en producten: 

- Update van de Passive Acoustic Monitoring is aangekocht in 2011 en geïnstalleerd in de loop van 

2011.  

- Sinds december 2011 werden de maandelijkse surveys hernomen. Na enkele proefsurveys is de 

apparatuur technisch op punt gesteld en kunnen de metingen ter ondersteuning van de vogel- en 

zeezoogdierwaarnemingen van het INBO hernomen worden. 

Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en 
aanpalende estuaria (VLIZ alien species Consortium) 

Looptijd: doorlopend, gestart 2006-2007 

Financiering: VLIZ, samenwerking datacentrum, Cijfers & Beleid, Communicatie 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Leen Vandepitte 

Website: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-

inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria  

 

Deze website toont een overzichtslijst van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de 

Noordzee en omliggende estuaria. Voor elke soort zal ook een informatiefiche voorhanden zijn waarin 

kenmerken van de soort beschreven zijn en hoe en wanneer de soort hier terecht gekomen is, met 

mogelijke gevolgen hiervan. 

 

Op basis van literatuur en expertenkennis (VLIZ Alien species Consortium) worden de niet-inheemse 

soorten in het studiegebied geïdentificeerd en voorzien van een beschrijving (taxonomie, verspreiding, 

oorspronkelijke distributie en migratie naar studiegebied, ecologie…). De informatie wordt gebundeld 

in een fiche, incl. referentielijst met digitaal beschikbare full-text bronnen. De fiches worden samen 

met achtergrondinformatie (WoRMS) online ter beschikking gesteld.  

 

Planning, coördinatie en uitvoering: literatuurscreening, opmaak en inhoud van de fiches, coördinatie 

en communicatie met de expertengroep. 

Recente activiteiten en producten: 

- officiële lancering niet-inheemse portaal binnen de Kust Wiki. De volledige lijst + uitgewerkte fiches 

werden opgenomen in een Wiki-omgeving. Sinds 2012 fiches beschikbaar voor lijst 69 niet-inheemse 

soorten. 

- De inspanningen van het VLIZ Alien Species Consortium worden actief geraadpleegd en opgenomen 

door de stuurgroep: ‘Surveillance, early warning and rapid response – IAS (Invasive Alien Species)’ 

(INBO/ANB). 

Marine sciences history - The Belgian marine sciences in the past and 
the present (Historiek zeewetenschappen - De Belgische 
zeewetenschappen vroeger en nu) 

Looptijd: doorlopend, gestart eind 2009 

Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Cijfers_Beleid_Historiek_Zeewetenschappen  

De levensloop en het werk van wetenschappers en markante figuren voor het zeewetenschappelijk 

onderzoek in België worden beschreven en ter beschikking gesteld. Eveneens de eerste mariene 

onderzoeksinitiatieven en –stations komen aan bod. 

Levensloop en werk van wetenschappers en markante figuren voor het zeewetenschappelijk onderzoek 

in Vlaanderen en in België beschrijven en ter beschikking stellen. De eerste mariene 

onderzoeksinitiatieven en -stations aan onze kust beschrijven en het wetenschappelijke belang ervan 

op (inter)nationaal niveau illustreren. 

 

Rol van het VLIZ: coördinatie en uitvoering. 

Recente activiteiten en producten: 

- project ontsluiting van de oester en kreeftenkwekerijen aan de Vlaamse/Belgische kust (ondersteuning 

door R. Pirlet- korte opdracht): 

o archieven doorzoeken 

o informatiebronnen beschrijven en ontsluiten in IMIS 

o ruimtelijke en temporele spreiding van de oesterkwekerijen in kaart brengen 

o aanzet artikel Grote Rede 

o opmaak tijdslijn 'oesterkwekerijen'  

- Publicatie artikel Simon Stevin in de Grote Rede  

http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet-inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Cijfers_Beleid_Historiek_Zeewetenschappen


Wetenschappelijke kerngroep, 11 mei 2012  9/10 

- Fiche van Gerardus Mercator is afgewerkt en beschikbaar op de website. 

Een eeuw zeevisserij in Belgiė : Belgische vissersvloot 
Looptijd: 

Financiering: 

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/fleet.php  

De Belgische visserijvloot kende een boeiende dynamiek: sloepen, boten en schepen veranderden van 

eigenaar, van immatriculatienummer, aanleghaven en werden omgebouwd of uitgerust met meer 

efficiënte technologie. Zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. Nog later werd de gehele 

vloot geleidelijk gemotoriseerd. 

De snelle veranderingen maken het niet altijd evident om de levensloop en de karakteristieken van een 

bepaald schip te volgen vanaf zijn bouw tot het uit de vaart nemen. Die veranderingen zijn nu per 

schip doorzoekbaar voor vissersvaartuigen actief vanaf 1929. 

Databank die de individuele levenscyclus beschrijft van visserijschepen (zeevisserij vloot) vanaf 

omstreeks 1929. De  databank is gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse publicaties 'Officiële lijst 

der Belgische vissersvaartuigen' uitgegeven door FOD mobiliteit. De databank wordt gebruikt als 

communicatiemiddel om bijkomende informatieproducten te verzamelen (per casco) en aan te bieden 

 Recente activiteiten en producten: 

- Afronding databank Vloot, opmaak leeswijzer voor het gebruik van de webapplicatie 

- Opmaak draft publicatie met overzicht tijdsreeksen en databronnen vanaf 1830 

- Voorbereiding SG-HIST (ICES) meeting september 2012 

 

3. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

MOU ILVO – Visserij (Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor 
Landbouw- en VisserijOnderzoek, Eenheid Dier – Visserij) 

Looptijd: doorlopend, gestart 30 juni 2006 

Financiering: 

Contactpersoon: Klaas Deneudt 

Website: 

Monitoringgegevens en visserijbiologische data - Vulgarisering van onderzoeksresultaten, ontwikkeling 

en beheer van 

 databanken voor monitoringsgegevens en visserijbioloigische data met betrekking tot de Zuidelijke 

Bocht van de  

Noordzee en voor literatuurgegevens. 

Recente activiteiten en producten: 

- Intussen zijn reeds meer dan 230.000 macro- en epibenthos gegevens ingevoerd in de hiervoor door 

het VLIZ ontwikkelde databank. Begin 2012 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de 

databank voor opname van de bij de macrofauna horende sedimentgegevens en een eerste reeks van 

granulometrische gegevens werd toegevoegd. Ook de ingebouwde export mogelijkheden werden 

verder uitgebreid. 

MOU UGent – MarBIOL (Samenwerkingsovereenkomst - Universiteit 
Gent, Afdeling Mariene)  
Looptijd: doorlopend, gestart 1 januari 2003 

Financiering: 

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Bart Vanhoorne 

Website: 

Meiobenthos / macrobenthos / hyperbenthos / epibenthos 

Ontwikkeling en beheer van databanken voor biodiversiteit; 

Recente activiteiten en producten: 

- De Macrodat collectie in de IMERS-databank werd aangevuld met benthosgegevens van verschillende 

projecten projecten (BEST, BEMONA, een aantal MSc scripties, ...). Een geïntegreerde databank van 

deze en enkele extra datasets werd terug de Ugent gegeven voor analyse en waardering van de Ugent 

strandgegevens. 

http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/fleet.php
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- Nieuwe procedures voor het archiveren van UGent-MARBIOL gegevens werden besproken en 

vastgelegd. Een nieuwe organisatie van de Ugent-MARBIOL mappen en rechten in het Marien Data 

Archief moeten zorgen voor een duurzame oplossing en procedure. 

- Een zogeheten "Data Day" werd georganiseerd op 23 februari aan de UGent-MARBIOL om het 

archiveren van data te introduceren en stimuleren bij de PhD studenten. 

- VLIZ droeg bij aan de MARES/MESMA "Hands-on workshop on Biological Valuation as a tool for Marine 

Spatial Planning" opgezet door UGent-MARBIOL in samenwerking met AZTI en VLIZ die doorging van 

16-20 april te Gent. 

MOU – KMFRI (Samenwerkingsovereenkomst - Kenya Marine and 
Fisheries Research Institute) 

Looptijd: 27 januari 2012, doorlopend 

Financiering: 

Contactpersoon: 

Website: 

In january 2012 a memorandum of understanding was signed between VLIZ and the Kenya Marine and 

Fisheries Research Institute. 

Recente activiteiten en producten: 

- Een delegatie van het Kenya Marine and Fisheries Research Institute bezocht VLIZ in januari en een 

samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. 

- Voortbouwend op de besprekingen tijdens deze bijeenkomst werd een gezamenlijk voorstel 

voorgelegd aan de JRS Biodiversity Foundation voor de ontwikkeling van een kustatlas over 

biodiversiteit om beleidsbeslissingen te helpen bij het ecosysteem-gebaseerd-beheer voor een 

duurzame ontwikkeling en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu in Kenia.  

- Het voorstel werd niet geselecteerd in de eerste ronde. Eventuele andere frameworks van 

samenwerking zullen worden onderzocht. 

 


