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1. PROJECTEN EXTERNE FINANCIERING

Looptijd:

Financiering: Toerisme Vlaanderen

Contactpersoon: Jan Mees, Jan Seys, Nathalie Keersebilck, Ruth Pirlet

-	Zoals gezegd: de fiche van Eugène Leloup is grotendeels samengesteld, moet enkel nog nagelezen worden 
door het ‘leescomité’
-	Een aanzet voor een fiche over Carlo Heip werd aangemaakt (moet nog - toegankelijkheidsdossier, 
sponsordossiers, communicatie (binnen het organiserend team)  en administratie

Recente activiteiten en producten:

Website:

Expositie: WOI - De slag om de Noordzee

Van 23 april to eind augustus 2018 zal een expo over WO I en de Zee ingericht worden in het Provinciaal Hof op 
de Markt te Brugge. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de toeristische diensten, WO I experten, stedelijke 
musea Brugge, Kabinet van de Gouverneur en MDK.

Looptijd: okt 2013-dec 2017

Financiering: BELSPO/BRAIN

Contactpersoon: Annelies Goffin, Lennert Tyberghein

Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen 
begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld 
gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en 
data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.

* update of IMIS datasets records planned

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.4demon.be

4DEMON

4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's 

needs

Coordinator:  MUMM
Partners: 	ILVO-visserij, Ugent-PAE, VLIZ, ULG-CO

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Jan Seys, Mieke Sterken

- nieuwe contacten gelegd met Karel de Grote Hogeschool voor verdere samenwerking komend schooljaar. 
- nieuw contact gelegd met Sint-Lucas middelbare kunstschool Gent, waarvan we reeds positieve feedback 
gekregen hebben voor verdere samenwerking in het kader van ALFF.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.sams.ac.uk/Algal-doctorate-EU-Marie-Curie/algal-microbiome-friends-or-foes-alff

ALFF

The Algal Microbiome: Friends and Foes

ALFF onderzoekt, op basis van 15 PhD beurzen, de interactie tussen (micro)algen en microbiota, zowel 
fundamenteel als toegepast. VLIZ-communicatie, in onderaanneming bij Ugent, exploreert hierin samenwerking 
van de onderzoekers met de professionele bachelor opleiding Multimedia aan de Karel de Grote Hogeschool.
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- intern overzichtsrapport gemaakt voor de wetenschappers en voor de kunstscholen met state-of-the-art van 
het outreach-gedeelte van het project.

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Simon Claus

Year one general meeting in Kiel en participatie in workshop rond biologische monitoirng en Essential Ocean 
Variable Atlanitc Ocean.

Recente activiteiten en producten:

Website: https://www.atlantos-h2020.eu/

ATLANTOS

Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System

Atlantos beantwoordt de H2020 call: BG-08-2014: Developing in-situ Atlantic Ocean Observations for a better 
management and sustainable exploitation of the maritime resources. VLIZ zal deelnemen in de WP7 rond data 
harmonisatie.

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet

- Technisch en financieel verslag fase 1 (1-18 M)
- Voorbereiding nationale gevalstudie: screening van national gefinancierde projecten (FWO-IWT-BELSPO) 
door jobstudent K Vanlerberghe
- Europese projecten H2020 relevant voor monitoring en observatie: toepassing van COLUMBUS methodiek 
voor Kennistransfer door jobstudent K. Vanlerberghe

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.columbusproject.eu/

COLUMBUS initiative

Monitoring, Beheer en Overdracht van Mariene/Maritieme Kennis voor 

Duurzame Blauwe Groei

Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for 

Sustainable Blue Growth

Het project, dat kadert binnen Horizon 2020 call: BG-11-2014, wordt getrokken door Aquatt. In het project wordt 
een strategie uitgewerkt om succesvolle mariene en maritieme onderzoeksprojecten te monitoren, identificeren 
en selecteren m.b.t. output en impact op de 'Blue Growth' agenda en welke de Europese Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie (KRMS – MSFD) ondersteunen.
VLIZ staat mede in voor het vergaren, analyseren en terug verspreiden van informatie m.b.t. verscheidene 
thema's (marine mangement en governement + monitoring en observatie). Tevens zal VLIZ een pilootstudie 
uitvoeren waarin gekeken wordt naar nationaal gefinancierde mariene proejcten binnen België.

Looptijd:

Financiering: EU COST Action

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

Website: https://www.tcd.ie/history/opp/

COST-OPP

COST Oceans Past Platform

Coordinator is Trinity College-Dublin (Ierland). Deelname uit Europa en wereldwijd. VLIZ zal deelnemen als lid 
voor Belgie en de Belgische expertise in het OPP netwerk inbrengen. Er is een nauw raakvlak met WGHIST
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- deelname aan de COST Oceans Past Platform Werkgroep WG1 in Ijmuiden: met WUR en CEFAS: datasets 
voorbereiden voor analyse in het kader van de case-studie 'footprint of trawling in the North Sea'.
- deelname aan gezamenlijk WGHIST-COST Oceans Past Platform WG1 meeting in Kopenhagen van 4-9 
september 2016 in ICES HQ. Afstemming met Dataportaal en werkgroepen SISAM, SIHD
- bijdrage aan newsletter Oceans Past Initiative

Recente activiteiten en producten:

Looptijd:

Financiering: IWT-SBO

Contactpersoon: Simon Claus, Tina Mertens, Nathalie De Hauwere

Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport, wind…) 
nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid.

- Vergadering Afdeling KUST mbt metadata en situatieplannen
- Data archeologie: reeks strandprofielen van Guy De Moor werd gedigitaliseerd en geanalyseerd (61 locaties)
- Data archeologie: reeks reeds gedigitaliseerde strandprofielen (door UGent), werd opgeslagen in MDA
- Er wordt een jaarplanning opgemaakt voor de terreinmetingen
- Communicatie en disseminatie: 

* de brochure en banner werden gedrukt en opgeleverd
* de tweede nieuwsbrief werd uitgestuurd
* de mid term conference wordt voorbereid om in het najaar van 2017 door te gaan in Oostende
* op 5 juli 2016 werd een presentatie gegeven aan de dienst Noodplanning van de Provincie West-

Vlaanderen
- 2de begeleidingscommissie vond plaats op 21/09/2016 te Oostende

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.crestproject.be

CREST

Een veerkrachtige kustzone.

Towards a resilient coastal zone. Wave action in a changing climate: effects on 

the dynamics of the coast and implications for future safety strategies

Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen nabij de kust en op land te verhogen. Het 
project kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) programma van het Agentschap Innoveren & 
Ondernemen en loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2019. Er zijn tien partnerinstituten betrokken 
afkomstig uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt

Dit project staat in voor de implementatie van de Open Science Commons, en bekijkt hoe een Europese 
backbone bestaande uit federatieve diensten voor verwerking en opslag van gegevens, communicatie, kennis en 
expertise, kan uitgebreid worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden binnen 
specifieke onderzoeksgemeenschappen.
Het doel van de LifeWatch EGI CC is om de vereisten van biodiversiteit en ecosysteem 
onderzoeksgemeenschappen op te vangen en aan te pakken. Om dit te bereiken zal de CC (1) de nodige cloud 
en GPGPU-gebaseerde e-infrastructuur diensten aanbieden ter ondersteuning van data beheer, data verwerking 
en modellering voor Ecologische Observatoria, (2) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om burgers meer te 
betrekken in data-intensief biodiversiteitsonderzoek, en (3) de invoering en exploitatie van de EGI infrastructuur 
bij de LifeWatch gebruikersgemeenschap vergemakkelijken

Initial technical developments were put in place as part of the lw.be e-lab services to link up LifeWatch 
Greece Rvlab and lw.be e-lab.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.egi.eu/about/egi-engage/

EGI-Engage

Engaging the Research Community towards an Open Science Commons

VLIZ zal samen met het Spaanse CSIC zorgen voor het formuleren van de vereisten mbt tot grid based e-
Infrastructure services voor ondersteuning van databeheer, data verwerking en modelering.
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Looptijd: ongekend

Financiering: Hercules Stichting

Contactpersoon: André Cattrijsse, Francisco Hernandez

EMBRC zal gedistribueerde infrastructuur vormen voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene 
onderzoeksstation in Europa. Het vormt een virtueel netwerk van mariene stations voor de studie van mariene 
soorten, biodiversiteit en ecosysteem functionering, ontwikkelingsbiologie en –evolutie, biogeochemie, global 
change, biomedische wetenschappen en mariene producten.
EMBRC zal eindgebruikers van KMO's, academia en bedrijven voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit, de 
geassocieerde meta-data and extraheerbare producten.

Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, gedediceerde ‘omics’ platformen, 
structurele biologische  faciliteiten en beeldvorming (microscopy, cytometry...).

	Voorzitten van EMBRC e-infrastructure Working Group tijdens bijeenkomts in Parijs op  7-8 september 2016. 
Bespreking van de EMBRC vereisten inzake e-infrastructuur.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.embrc.eu/

EMBRC

European Marine Biological Resource Centre - Belgium

De Vlaamse bijdrage wordt gecoördineerd door lab Mariene Biologie UGent en VLIZ waarbij VLIZ instaat voor het 
ter beschikking stellen van zeegaande en walfaciliteiten en technische ondersteuning

Looptijd: juli 2013-2016

Financiering: DG MARE - Service contract

Contactpersoon: Leen Vandepitte, Simon Claus, Lennert Tyberghein, Stefanie Dekeyzer

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontwikkelt een data infrastructuur om 
mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere 
eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 
23 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .

Draft finaal rapport werd opgestuurd naar EU en momenteel wordt feedback geïntegreerd in finale versie 
rapport. 
Release EMODnet Download toolbox en EMODnet Blog op website.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.emodnet-biology.eu

EMODNET BIO II

Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel II

European Marine Observation and Data Network - Biology lot II

VLIZ diende een projectvoorstel in voor het biologische luik van de tender MARE/1012/10: Knowledge base for 
growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping. Het 
EMODnet biologie 2 project bouwt verder op EMODnet biologie I (2009-2012). Doel is om verspreidingsgegevens 
en abundantiegegevens van Europese mariene soorten beschikbaar te stellen via een internetportaal. Er is een 
specifiek WP om ecologische data en gegevens over de levensgeschiedenis van mariene soorten te verzamelen, 
en dit onder te brengen in ERMS/WoRMS (WP lead: MBA), een WP om historische data te digitaliseren (WP 
lead: IBSS) en een WP om dataproducten met abundantiegegevens te ontwikkelen (WP lead: NIOZ). Verder 
wordt EurOBIS en WORMS ingezet om distributiegegevens via het EMODnet biologie dataportaal beschikbaar te 
maken. VLIZ coördineert een partnerschip van 21 instituten met expertise in marien biologische monitoring en 
databeheer. Dit zijn Ulg, ILVO, IMARES, DELTARES en NIOZ als Belgisch-Nederlandse partners en verder 
ICES, SAHFOS, IBSS, HCMR, SMHI, Aarhus Univ, Univ Auckland, GBIF, Univ Bremen, Ifremer, IEO, IMR, 
MARIS, OGS, MBA zijn partner.

EMODnet Central Portal

Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - central portal

European Marine Observation and Data Network -Central Portal
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Looptijd: 2013-

Financiering: Departement economie, wetenschap en innovatie

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus, Francisco Souza Dias

Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de 
dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet.

Voorbereiding lancering EMODnet Central data product catalogue.
Wordt gelanceerd op 13 oktober in Europees Parlement tijdens de Committee of the Regions Workshop: The 
Importance of Marine data for the Development of the Blue Economy on Local and Regional Level.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.emodnet.eu

Constructie  van het EMODnet Centraal Portaal. 
Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de 
dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet. Dit voorstel 
werd goedgekeurd door DG MARE.

Looptijd: augustus 2013

Financiering: DG MARE - Service contract

Contactpersoon: Klaas Deneudt

EMODnet wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van 
wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. 
Een portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coördinator is het Italiaanse National 
Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale, OGS).

VLIZ is part of the consortium that submitted a proposal to DG MARE in July 2016 for a third phase of 
EMODNET Chemistry.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.emodnet-chemistry.eu

EMODNET-CHEM II

Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II

European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot II

Looptijd: 30-01-2014 tot 29-01-2018

Financiering: EU-FP7

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker

Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA - MBT ) is een consortium van 19 nationale 
financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het poolen van 
middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie te 
ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een strategische roadmap voor mariene 
biotechnologie zullen
de Europese bio-economie ondersteunen.

- de tweede ERA-MBT call voor projectvoorstellen rond het thema Biodiscovery werd gesloten op 16 /3/ 2016 met 
41 aanvragen voor een totale financiering van € 45 million. De evaluatie vond plaats in juli en de consortia zullen 
worden ingelicht in september. http://www.marinebiotech.eu/second-transnational-call
- De Marine Biotechnology Strategic Research and Innovation Roadmap zal worden gelanceerd op 12 Oktober in 
Hotel Marivaux in Brussel. Op 13-14 Oktober wordt een stakeholder meeting georganiseerd met als thema: 'Marine 
Biotechnology - enabling future innovations'. http://www.marinebiotech.eu/stakeholder-meeting-2

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marinebiotech.eu

ERA-MBT

Marine Biotechnology ERA-NET
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Looptijd: 01 maart 2013 - 28 februari 2017

Financiering: EU-FP7 INFRA

Contactpersoon: André Cattrijsse

Het Eurofleets project, gecoördineerd door IFREMER (Frankrijk), brengt meer dan 20 wetenschappelijke 
instellingen samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot en 
geassocieerde infrastructuur.

28 sept. Is er een meeting gepland om een mogelijke opvolger van het project voor te bereiden

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.eurofleets.eu

Eurofleets 2

Nieuwe stappen richting operationele alliantie van de Europese 

onderzoeksvloot

New operational Steps Towards an alliance of European research fleets

EuroFleets II zet in grote lijnen de taken van EuroFleets I door maar legt nieuwe accenten. VLIZ blijft binnen het 
tweede project nog altijd bijdragen tot de strategische visie en een aandeel hebben in een generisch ontwerp 
voor regionale onderzoeksschepen. Daarnaast moeten er ook bijdragen worden geleverd aan het opzetten van 
training voor jonge onderzoekers en “floating universities”. De belangrijkste bijdrage van VLIZ omhelst het 
openstellen van de Simon Stevin voor buitenlandse onderzoekers voor een project in de Zuidelijke Bocht van de 
Noordzee.

Looptijd: 01 april 2010 - 31 maart 2011

Financiering: Vlaamse Overheid, Departement Internationaal Vlaanderen

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

In de archipel ten zuidoosten van de Stille Oceaan (Chili-Patagonië) worden oceanografische parameters 
intensief en real-time gemonitord via vaste ferry-routes. De data worden vrij ter beschikking gesteld van 
eindgebruikers ter ondersteuning van een meer duurzaam beheer van de kustwateren en als ‘early warning 
system’ voor toxische algenbloeien.

afsluiting project:in afwachting van finaal financieel en technisch rapport

Recente activiteiten en producten:

Website:

FOCA

Ferries Observando los Canales Australes

Coördinator is Dr. Christopher Aiken, Coastal Station for Marine Research (Las Cruces) van de Universidad 
Católica de Chile.

VLIZ ondersteunt het project met datasystemen, databeheer en -opslag, het aanbieden van rekencapaciteit.

Looptijd:

Financiering: Provincie West-Vlaanderen

Contactpersoon: Jan Haspeslagh, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet

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

HisGISKust

Historische kaarten van de kustzone

Historical maps of the coastal zone
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In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de 
Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op een 
eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de afgeleide 
producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij 
aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast worden ook time-lapse filmpjes met de evolutie van de kustzone en 
informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld.

- Een tweede reeks ingescande kaarten werd aangeleverd
- Verwerking van de kaarten (georefereren en vectoriseren) door jobstudent Sara Top tijdens de maand juli
- Conferenties: 

* EuroGeo 2016, poster, eind september 2016
* Commocean 2016, abstract ingediend

Recente activiteiten en producten:

Het kustgebied is bij uitstek een dynamische regio waarbij zowel natuurlijke als antropogene factoren spelen. Het 
dynamische karakter van het gebied wordt onmiddellijke duidelijk als we kaarten van de regio uit verschillende 
tijdsperiodes met elkaar vergelijken. Er zijn echter een aantal obstakels verbonden aan het gebruik van 
historische kaarten: niet digitaal beschikbaar (of enkel tegen betaling), uiteenlopende projectiesystemen en 
schalen, onzekerheid over nauwkeurigheid, etc. 

In het voorliggend projectvoorstel, wordt beoogd om een vijftigtal kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw 
(gouden periode van cartografie in Vlaanderen en de Nederlanden) die gedetailleerde informatie bevatten over 
de kustzone (incl. grensgebieden), het Belgisch deel van de Noordzee, het Zwin en/of de monding van de 
Schelde in te scannen. Deze zullen vervolgens in een gebiedsgerichte collectie vrij en digitaal worden ontsloten. 
Voor elk van de gescande kaarten zal een fiche met de geometrische nauwkeurigheid worden opgesteld teneinde 
de gebruiker te informeren over mogelijke vervormingen en foutenmarges. Vervolgens zullen de kaarten worden 
gegeorefereerd en vrij aangeboden via Geoserver. Deze bewerking is essentieel om de kaarten op een 
gestandaardiseerde wijze te kunnen visualiseren. Verder wordt voorzien om aan de hand van een chronologische 
opeenvolging van de gegeorefereerde historische kaarten, time-lapse filmpjes te maken van de evolutie van 
delen van de kustzone (bv. het Zwin, Scheldemonding, evolutie Oostende, etc.). 

Er zal finaal een web-applicatie ontwikkeld worden waarbij de scans van de kaarten (pdf of jpeg), een fiche met 
hun geometrische nauwkeurigheid, de gegeorefereerde kaarten en de time-lapse filmpjes worden aangeboden. 
Deze kant-en-klare producten kunnen door uiteenlopende eindgebruikers ingezet worden voor nieuwe activiteiten 
zoals onderzoeksprojecten, educatieve pakketten, initiatieven voor publiekswerking, etc. Na de lancering van de 
web-applicatie wordt een communicatietraject voorzien om het project actief te promoten via verscheidene 
kanalen.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus, Lennert Tyberghein

Binnen JERICO-Next wordt er gestreefd naar het onderhouden van een pan-Europees netwerk van mariene 
observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO. 
VLIZ zal deelnemen aan:
WP3: Innovations in Technology and Methodology 
WP4: Valorisation through applied joint researchP
WP5: Data Management
UGENT-PAE zullen in onderaanneming bijdragen tot WP3 en WP4.

Organization of flow cytometry data analysis workshop with Jerico-Next flow cytometry experts in the 
framework of LifeWatch.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.jerico-ri.eu/

Jerico-Next

Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – 

Novel European eXpertise for coastal

observatories

Binnen JERICO-Next wordt er gestreefd naar het onderhouden van een pan-Europees netwerk van mariene 
observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO. 
VLIZ zal deelnemen aan:
WP3: Innovations in Technology and Methodology 
WP4: Valorisation through applied joint researchP
WP5: Data Management
UGENT-PAE zullen in onderaanneming bijdragen tot WP3 en WP4.
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Preparation of deliverable on Quality Control and Data Management of biological data in the framework of 
Jerico-Next.

Looptijd: 2012-

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt

Lifewatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar  biodiversiteit, klimaat- en milieu 
impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI)  integreert verschillende biodiversiteits observatoria, 
databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de 
Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.

De geplande milestones voor 2016 zijn:
------------------------------------------------
- 	Occurrence data of the Vlinderdatabank system are published as open data (INBO)
- 	The LifeWatch Data Explorer is launched (VLIZ)
- 	Organization of a workshop for bird and fish tracking data (VZ)LI
- 	A data processing environment is operational for the unmanned aerial system (UAS) (INBO)
- 	The Taxonomic Backbone services provide access to IRMNG, Catalogue of Life, FishBase, and the Aphia
trait information (VLIZ)
- 	Organization of a LifeWatch data science training workshop (VLIZ)
- 	Groundwater level data of the WATINA system are accessible via a web service (INBO)
- 	The LifeWatch Collaborative Platform is operational (VLIZ)
- 	Occurrence data of the seabirds at sea (SAS) system are published as open data (INBO)

Activiteiten per LifeWatch component:
-------------------------------------------------

1) OUTREACH
- 	2017 is een cruciaal jaar voor de meeste Vlaamse ESFRI-projecten omdat financiering afloopt of opnieuw 
moet onderhandeld worden. Om een up-to-date overzicht te krijgen van de Vlaamse ESFRI Projecten stelde 
EWI op vraag van de minister een vragenlijst op waarin een update gevraagd wordt van zowel budgettaire 
informatie als informatie over de toegevoegde waarde van deelname aan dergelijke ESFRI. Deze vragenlijst 
werd in de loop van september ingevuld voor het (Vlaamse) LifeWatch project.
- 	De test fase voor de LifeWatch Data Explorer werd afgerond, en momenteel worden de laatste bugs en 
foutjes opgelost. Er werd ook een uitgebreide online manual opgemaakt. Er zal spoedig een officiële release 
volgen.
- 	De webpagina met de “historische” GPS data (data sinds juni 2013) van de gezenderde vogels 
(http://www.lifewatch.be/en/historical-data-birds) werd vernieuwd. De data van elk jaar wordt onderverdeeld in 
drie periodes: lentetrek (maart-april), broedseizoen (juni-juli), en herfsttrek + winterseizoen (augustus-
februari). Voor elke periode worden de avonturen van enkele individuen meer in detail uitgelicht. De 
vernieuwde webpagina werd begin september gelanceerd.
- Er werd  een nieuwe webpagina toegevoegd aan het odnerdeel "Sensors" op de LifeWatch.be website: 
"Cetacean passive accoustic network". Een webpagina over het environmental DNA labo is in de maak.
- 	In samenwerking met de Université catholique de Louvain wordt de LifeWatch Terrestrial and Freshwater 
VRE opgezet (naar analogie met de LifeWatch Marine VRE). Momenteel wordt alles voorbereid voor de 
lancering van het portaal.
- 	De volgende LifeWatch expertengroep is gepland voor vrijdag 30 september.
- 	De LifeWatch Twitter account en de nieuws sectie op de LifeWatch.be homepage worden actief gebruikt om 
nieuws te verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten.

2) TAXONOMIC BACKBONE
- 	De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun
respectievelijke projecten. We verwijzen naar:
=> 	Aphia
=> 	WoRMS - World Register of Marine Species
=> 	EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System
=> 	IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera
=> 	CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.lifewatch.be

LifeWatch.be

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en 

datasystemen.

Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and 

datasystems.
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=> 	AquaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services
=> 	Support OBIS - VLIZ support provided to international OBIS
=> 	OBIS-ENV-DATA

3) OBSERVATORY

-Vis telemetrie netwerk:
=> 	De databank wordt verder geoptimaliseerd, na suggesties van gebruikers. Er komt binnenkort een nieuwe 
versie met heel wat aanpassingen/updates en kwaliteitscontrole opties.
=> 	Er werden er 15 receivers geïnstalleerd in Saefthinge.
=> 	Er werden 13 extra kabeljauwen gezenderd in het Belgisch deel van de Noordzee (in het kader van het 
doctoraat van Pieterjan Verhelst).
=>  	Er werd 1 extra paling gezenderd.
=>  	In oktober zal het netwerk in het Belgisch deel van de Noordzee nog uitgebreid worden met 5 receivers.
=>  	Dit najaar worden nog 45 palingen gezenderd in de Schelde; veldwerk start in de week van 19 september.

- Vogelzendernetwerk: 
=> 	Het vogelzendernetwerk was volledig operationeel van 16 juni tot 1 september.
=> 	Tijdens het broedseizoen van 2016 stonden er  basisstations opgesteld in Oostende, Zeebrugge en 
Vlissingen. Vanaf 1 september zijn de basisstations en de bijbehorende relays te  Zeebrugge en Vlissingen 
afgebroken omdat alle kleine mantelmeeuwen waren vertrokken. Dat van Oostende blijft de hele winter 
operationeel.
=> 	Vrijdag 16 september is er een overleg tussen INBO, UGent en Uantwerpen over de mogelijke inzet van 
de basisstation in de overwinteringsgebieden (Spanje, Portugal en Marokko).
=> 	De webpagina met de “historische” GPS data (data sinds juni 2013) van de gezenderde vogels 
(http://www.lifewatch.be/en/historical-data-birds) werd vernieuwd. De data van elk jaar wordt onderverdeeld in 
drie periodes: lentetrek (maart-april), broedseizoen (juni-juli), en herfsttrek + winterseizoen (augustus-
februari). Voor elke periode worden de avonturen van enkele individuen meer in detail uitgelicht. De 
vernieuwde webpagina werd begin september gelanceerd.

- Flow cytometer:
=> 	De flow cytometer werd gebruikt voor fytoplankton staalnames.
=> 	Van 29 tot 31 augustus 2016 ging er op het VLIZ een Jerico-Next LifeWatch flow cytometry data analysis
workshop door. Deze werd georganiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, CNRS-LOG, UGent en 
CEFAS. Het doel was om de data te analyseren van tijdens de gemeenschappelijke LifeWatch cruises in 
April, Mei en Juni.

- FlowCam:
=> 	De FlowCam is aangekocht en werd geleverd in juli. Een tweedaagse opleiding werd georganiseerd op 23 
en 25 augustus met Kathryn Johnson (Imaging Fluid Technologies). De verwerking van de fytoplankton stalen 
alsook van de data werd uitgebreid besproken. Er is een protocol geschreven om de fytoplankton stalen te 
nemen tijdens de LifeWatch campagnes alsook is er een handleiding in de maak voor de verwerking van de 
LifeWatch stalen.

- Echosounder:
=> 	Binnen het VLIZ en bij andere Vlaamse instituten is er interesse om een echosounder (multibeam of split-
beam) aan te kopen om het pelagiaal te bestuderen. De mogelijkheden en beperkingen van dergelijk toestel 
worden uitgebreid onderzocht door het VLIZ. Op 16-17 juni werd een demo georganiseerd aan boord van de 
RV Simon Stevin om de mogelijkheden van de multibeam Seapix (Ixblue) als mobiel systeem te bekijken in 
onze ondiepe zee. Zowel INBO, ILVO als Ugent waren hierop aanwezig. De data verwerking werd uitgevoerd 
in de Seapix software alsook werden de opties binnen Echoview bekeken. De resultaten werden op 30 
augustus besproken binnen het VLIZ en is er beslist om een technisch project uit te schrijven om de 
mogelijkheden van een echosounder in het Belgisch deel van de Noordzee verder te onderzoeken en 
ontwikkelen.

- C-pods:
=> 	Sinds 16 juni zijn er 7 C-pods uitgehangen in het Belgisch Deel van de Noordzee en 4 C-pods opgehaald. 
Er is een handleiding geschreven om de dataverwerking en validatie te begeleiden. Verder is er 2 keer 
vergaderd omtrent de opbouw van de C-pod databank.

- BatCorders:
=> 	De data van de BatBorders die reeds verzameld werd vanaf 2014 is in de Ecoobs software (bcadmin) 
geanalyseerd. Daarnaast moeten alle geïdentificeerde bat calls gevalideerd worden, dit is een moeilijk proces 
waarbij enerzijds de hulp is ingeroepen van Bob Poerink (Fieldworkcompany) als van Alex Lefevre 
(vleermuizenwerkgroep, gespecialiseerd in vleermuisgeluiden). De microfoon van de BatCorder op C-power 
is aan vervanging toe en hiervoor wordt een offshore interventie gepland.

- Video Plankton Recorder:
=> 	De Video Plankton Recorder (VPR) werd tijdens de LifeWatch campagne van juli 2016 voor de derde keer 
op rij succesvol ingezet in Belgische wateren. Tijdens deze campagne werd de VPR een half uur voor de kust 
van Nieuwpoort gesleept aan een snelheid van 4 knopen. Tijdens de sleep werden meer dan 60.000 partikels 
gefotografeerd waaronder massale hoeveelheden Noctiluca (zeevonk), larvale zeesteren (Echinopluteus), 
verschillende larvale (zwem)krabben, Copepoden, etc. Deze grote diversiteit aan zoöplankton wordt getoond 
in een nieuwe foto compilatie.
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- ZooScan:
=> 	Op 9 september was er een meeting met de mariene biologie afdeling van UGent om de vooruitgang rond 
het verder optimaliseren van de ZooScan en het gebruik ervan in het LifeWatch observatorium te bespreken.

- Sampling cruises:
=> 	De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verder gezet. Naast de gebruikelijke staalnames 
(macrobenthos, zooplankton, nutriënten, pigmenten), worden tijdens deze campagnes ook stalen genomen 
voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, flow cytometer, video plankton recorder), en de 
stalenbibliotheek.

4) DATA ARCHEOLOGIE
- 	Datasets worden publiek vrijgegeven na aanvraag van een DOI. Binnen de data archeologie activiteiten 
werd er sinds 16 juni een DOI aangevraagd voor 41 nieuwe datasets.
- 	De KMFRI datasets werden volledig afgewerkt,  er werd  een databank gemaakt en de datasets werden 
volledig doorgestuurd voor opname in EurOBIS (totaal: 149793 records).
- 	28 datasets staan klaar om een DOI aan te vragen, maar momenteel is het wachten op de goedkeuring van
de auteur, de promotor, of het instituut.
- 	Aanleg BMBdatabase voor maken producten: momenteel 99024 records.

5) DATA SERVICES
- 	De test fase voor de LifeWatch Data Explorer werd afgerond, en momenteel worden de laatste bugs en 
foutjes opgelost. Er werd ook een uitgebreide online manual opgemaakt. Er zal spoedig een officiële release 
volgen.

6) MEETINGS
- 	Co-organisatie van de AquaRES workshop, 15 juni 2016, Oostende
- 	Organisatie van de WoRMS SC meeting, 16 juni 2016, Oostende
- 	Deelname aan de EMODnet Biology Marine Traits Workshop, 17 juni 2016, Oostende
- 	Seapix demo aan boord van de RV Simon Stevin, 16 en 17 juni 2016, Oostende
- 	FlowCam training, 23 en 25 augustus 2016, Oostende
- 	Co-organisatie van de Jerico-Next LifeWatch flow cytometry data analysis workshop, 29-31 augustus 2016, 
VLIZ, Oostende.
- 	Meeting met UGent Marbiol rond ZooScan, 9 september, Gent

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte

-finale batch historische databestanden werden gedigitizeerd in Augustus en September 2016
- QC op de datareeks lopende
-Verder stappen voor integratie en analyse van de data worden uitgeschreven en zullen met ILVO besproken 
worden.

Recente activiteiten en producten:

Website:

LifeWatch-data archeologie

Data archeologie: wetenschappelijke vangstdata van garnaalvisserij in het 

BDNZ.

Data rescue: scientific catch data from shrimp fisheries in the BPNS.

In het kader van Lifewatch worden in samenwerking met ILVO historische wetenschappelijke vangstdata 
uitgevoerd met een garnalennet in kaart gebracht en gedigitaliseerd. Doelstelling is om voor het Belgisch Deel 
van de Noordzee een tijdsreeks te vormen met de reeds digitaal beschikbare data vanaf 1975 en nieuw 
gegenereerde data.

Looptijd: 2011

MRG

Marine Regions

Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names
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Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch

Contactpersoon: Simon Claus, Nathalie De Hauwere

Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografische plaatsnamen en 
kaarten  vrij beschikbaar maakt.  Het integreert geografische informatie van zeeën, de oceaan, en onderzeese 
structuren en geeft die grenzen weer van verschillende mariene gebieden, wereldwijd.

- Een aantal shapefiles worden gefinaliseerd en zullen binnenkort via de website ter beschikking gesteld 
worden: 

* EEZ v9
* Binnenwateren, territoriale wateren, aansluitende zonde
* Intersectie IHO/EEZ v9
* Unie land/EEZ v9
* IHO v2

- Een hele reeks polygonen werden aangemaakt voor de Gazetteer (nauwkeurigere plaatsaanduiding voor de 
verschillende objecten).

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marineregions.org

Via de website http://www.marineregions.org is het vanaf nu een fluitje van een cent om voor de ganse wereld 
vlot de ligging van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) en heel wat mariene plaatsnamen te lokaliseren. 
"Marine Regions" combineert de data en informatie van zowel de VLIMAR gazetteer (plaatsnamenregister) als 
van MARBOUND (polygonen voor omgrensde zeegebieden). Beide globale datasystemen zijn eerder ontwikkeld 
door het Vlaams Instituut voor de Zee, en hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde bewezen voor tal van 
gebruikers. Door beide databanken samen te brengen zullen diverse doelgroepen ongetwijfeld nog beter kunnen 
worden bediend.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus

No specific development activities to be mentioned.

Recente activiteiten en producten:

Website:

ODIP 2

Extending the Ocean Data Interoperability Platform

VLIZ will provide input on workshop topics  and resulting tasks  related to marine biology data management and 
standardisations of marine region place names.

Looptijd: 2009-...

Financiering: Subcontract met UA, financierder:  Waterwegen en Zeekanaal

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES 
consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, 
koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken.

geen meldingen

Recente activiteiten en producten:

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

OMES

Onderzoek Milieu effecten Sigma plan

Research on the environmental effects of the Sigma plan

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal. Sinds 2010 is dit programma 
deel van het MONEOS monitoringsprogramma voor de Schelde. VLIZ staat in voor het beheer van de data 
verzameld binnen het project en de overzet naar het dataportaal
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Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Lennert Tyberghein

A web based access system for EMBRC is being developed. The developments are presented at the 
pp2EMBRC EU review meeting on 15th September 2016.

Recente activiteiten en producten:

Website:

pp2EMBRC

European Marine Biology Resource Centre preparatory phase 2

EMBRC is a distributed infrastructure of marine biology and ecology, encompassing aquaculture and 
biotechnology,
exploiting the latest “omics”, analytical and imaging technologies, and providing on site and remote scientific and 
technical services to the scientific community of the public and private sector. This project comprises the second 
preparatory phase.

Looptijd:

Financiering: BELSPO/STEREO

Contactpersoon: André Cattrijsse

VLIZ voerde reeds 6 veldcampagnes uit (project eist een maximum van 10 meetcampagnes met Zeekat ter 
validatie van satellietobservaties)

Recente activiteiten en producten:

Website:

Proba4Coast

Proba-V for total suspended matter and turbidity retrieval in coastal areas

VLIZ is subcontractant in dit project waar VITO en KUL Leuven Lab Hydraulica samenwerken om de Proba-V 
beelden, die voor globale vegetatiekartering wordt ingezet, ook bruikbaar te maken om turbiditeit en materie in 
suspensie te meten in kustwateren. VLIZ staat in voor noodzakelijke staalnames tijdens satellietpassage.

Looptijd: 2004-...

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie

Contactpersoon: Annelies Goffin

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het 
Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,...  gerelateerd 
aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en 
dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.

Website: http://www.scheldemonitor.org

ScheldeMonitor

ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-

estuarium

ScheldeMonitor:  knowledge and information system for research and 

monitoring on the Scheldt Estuary

Het doel van de vijfde fase in het ScheldeMonitor project is een beter overzicht bieden van de multidisciplinariteit 
van data binnen het onderzoek en de monitoring van het Schelde-estuarium en een betere datastroom faciliteren 
binnen de werkgroep O&M.
Het ScheldeMonitor dataportaal wordt 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 monitoringsprogramma 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 
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-Ondersteuning T2015 data aanlevering naar Opdrachtgever (werkgroep O&M) en opdrachtnemer (HKV-
Bureau Waardenburg-Antea)
-Het Open Access ontsluiten vanRWS data in progress.
-Start nieuwe Deeltaak: Uitbouw van een nieuwe Geoviewer

Recente activiteiten en producten:

meerwaarde in het proces van de evaluatie van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als multifunctioneel 
estuarien watersysteem.

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Jan Seys, Nathalie Keersebilck, Ann-Katrien Lescrauwaet, Evy Copejans, Mieke Sterken

Sea Change wil Europeanen meer bewust maken van hoe hun gezondheid afhangt van de toestand van de zee, 
en hoe de zee direct beïnvloed wordt door de activiteiten van de mens. Hiermee wil Sea Change de 
'oceaangeletterdheid' van het publiek de hoogte in stuwen, via een verscheidenheid aan activiteiten, 
evenementen en (al dan niet online) publicaties. Sea Change wil mensen ertoe aanzetten om meer verantwoord 
om te gaan met de oceaan en diens natuurlijke hulpbronnen.

- WP5: voorbereidingen interviews in het kader van Sea Change (Mieke Sterken, Jan Seys, Ann-Katrien 
Lescrauwaet).
- inhoudelijke insteek voor opmaak van infographic "500 jaar verandering in oceanen"
- gedetailleerde rapportering vooruitgang van het project voor het 18-maanden periodic report.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.seachangeproject.eu

Sea Change

Sea Change

Dit Ocean Literacy project zal, op basis van compilatie van kennis en best practices, het thema Ocean & Human 
Health naar een zo breed mogelijke doelgroep vertalen. Dit gebeurt op Europese schaal en in samenwekring met 
transatlantische partners. 
Coördinator is Marine Biological Association (MBA) in Plymouth.  Andere partners zijn o.a. UNESCO, European 
Marine Board, WON, Ecsite, EMSEA, …
VLIZ is betrokken in alle werkpakketten en WP leider 'Engage with the public'.

Looptijd: Januari 2013 – December 2016

Financiering: IWT-SBO

Contactpersoon: Jan Seys, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet

Marien erfgoed komt onder toenemende druk te staan van commerciële activiteiten op zee. Toch is dit onderdeel 
van ons cultureel erfgoed slecht gekend. Het SeArch-project moet toelaten om het uniek marien archeologisch 
archief in kaart te brengen tegen aanvaardbare kost en met voldoende rechtszekerheid in het kader van mariene 
exploitatie

- Nieuwsberichten
* Verdronken Oostende en Raversijde
* Innovatief veldwerk Raversijde
* Workshop SES Quattro
* Seismische survey - Noordoostelijke hoek van het Belgisch Continentaal Plat

- Projectvergadering 21/06/2016
- Upcoming: Eindconferentie op 22/11/2016

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.sea-arch.be

SeArch

Archeologisch Erfgoed in de Noordzee

Archaeological heritage in the North Sea

VLIZ is één van de 6 partners en WP taakverantwoordelijke van 'outreach and guidance' (WP 3). Hierbij wordt 
ingestaan voor de lay-out en verspreiding van een aantal informatieproducten alsook de organisatie van een 
aantal workshops en seminaries. VLIZ biedt eveneens ondersteuning bij het opzetten van de website.
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Looptijd: doorlopend

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

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne

Het doel van een Wereldregister van Mariene Soorten 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.

Het DMT blijft inzetten op het aanvullen van de environment flags in WoRMS: dit gebeurt zowel door het 
contacteren van de editors met de vraag tot hulp, als het zelf actief opzoeken van deze informatie als er geen 
editor beschikbaar is. Deze zomer werkten hier ook jobstudenten op, die environment informatie hebben 
kunnen toevoegen voor bijna 3,000 soorten.

SC meeting ging door op het VLIZ, back-to-back met de AquaRES follow-up committee meeting en de 
EMODnet traits workshop. Het rapport van de SC meeting is beschikbaar op de WoRMS website: 
http://www.marinespecies.org/docs/WoRMS_SC_Report_Ostend_2016-06-16.pdf. 

Naar jaarlijkse gewoonte werd een deel van de SC-leden geroteerd. Er kwamen 6 plaatsen vrij. Er werden 
verkiezingen georganiseerd, waarbij 4 leden werden herverkozen en 2 nieuwe leden werden verkozen. De 
samenstelling van de SC is beschikbaar op de 'about' pagina van de WoRMS website.

Geoff Boxshall en Jan Mees stonden 3 jaar aan het roer van de SC, als respectievelijk Chair & Vice-Chair. 
Hun termijn was dit jaar afgelopen en een nieuwe Chair & Vice-Chair moeten verkozen worden. Het DMT 
organiseert deze verkiezing en verwacht binnenkort de resultaten. 

Deze zomer werd een nieuwe LifeWatch call uitgeschreven onder de WoRMS editor, voor het sponsoren van 
een editor-workshop. Er werden 6 voorstellen ingediend, waarvan er 4 zullen worden goedgekeurd. Alle 
workshops zullen doorgaan tussen december 2016 en mei 2017. Twee ervan zullen gehost worden op het 
VLIZ, de andere 2 worden gekoppeld aan een conferentie waar al een aantal van de editors zullen aanwezig 
zijn. Goedgekeurde workshops: diatomeeën, parasieten, anneliden en nemertea.

Twee DMT leden namen deel aan het International Diatom Symposium, waar het nieuwe DiatomBase initiatief 
werd gelanceerd via een presentatie. Gezien een aantal van de toekomstige diatomeeën editors hier 
aanwezig waren, was dit een ideale gelegenheid om kennis te maken en het reilen en zeilen binnen deze 
gemeenschap wat te leren kennen. 

Van 20-22 september werkt het DMT mee aan een workshop voor het Register of Antarctic Species. Dit wordt 
een uitbreiding van RAMS - het Register of Marine Antarctic Species - naar de niet-mariene omgeving. Deze 
workshop wordt georganiseerd door Anton Van De Putte, coordinator van RAMS en gaat door in Leuven. Het 
DMT voorziet een training in het gebruik van het online portaal, en gaat mee nadenken over hoe RAS verder 
uitgebreid kan worden (o.a. species traits en distributies).

WoRMS zal vertegenwoordigd worden door het DMT op een CoL-GBIF georganiseerde workshop in 
november (Leiden). Idem voor een 'Arctic Traits' workshop in december (Wenen), een deep-see benthos 
conferentie in oktober (Parijs) en EMBS (september, Griekenland).

Deze zomer begeleidde het DMT 2,5 jobstudenten die invoer deden in WoRMS, voornamelijk met focus op 
het aanvullen van de environment informatie.

Er werd een DOI (Digital Object Identifier) toegekend aan WoRMS.

De World Register of marine cave species (WoRCS) heeft een project rapport gepublicheerd in het Open 
Access tijdschrift 'Research Ideas and Outcomes'. DMT-leden werden als co-auteur opgenomen.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marinespecies.org

WoRMS

Wereldlijst van Mariene Soorten

World Register of Marine Species
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- geen recente activiteiten
Recente activiteiten en producten:

Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website 
www.ikhebeenvraag.be. Via deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over 
wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, enz. Een persoonlijk antwoord wordt geformuleerd door een 
wetenschapper met kennis van zaken.  Dit project kon tot stand komen met de steun van de Vlaamse Overheid, 
in het kader van het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie.

Looptijd: onbepaald

Financiering:

Contactpersoon: Nathalie De Hauwere

Op maat gemaakte kaarten in het kader van projecten, publicaties of aanvragen vanuit de wetenschappelijke 
wereld.

- Drie kaarten voor dhr Daniel Vanwalleghem (beschikbaar via 
http://www.marineregions.org/maps.php?album=3747)

* Currents in the North Sea
* Bathymetry of the North Sea
* Seabed substrate in the North Sea

- 50 kaarten met visbestanden van verschillende soorten (samenwerking met ILVO); nog niet online 
beschikbaar

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marineregions.org/maps.php

Collectie statische kaarten over de kust en zee

Collection of static Maps on coastal and marine regions

De kaarten die door het VLIZ gemaakt worden, worden ter beschikking gesteld via de website van Marine 
Regions (http://www.marineregions.org).

Looptijd: gestart in 2010, doorlopend

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet, Thomas Verleye

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).

- Voorbereiding evaluatie en impact van het  Compendium (bevragingstraject): European Marine Board, 
VLEVA, FRDO, INBO, VMM, Natuurpunt, Kenniscentrum Kinderrechten, DOZA-UGent, e.a.
- documenteren van impact, zie website: http://www.compendiumkustenzee.be/nl/impact 
- Uitvoeren tellingen MOGs (capaciteit en output)

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.compendiumkustenzee.be

Compendium voor Kust en Zee

Compendium for Coast and Sea

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.

PROJECTEN INTERNE FINANCIERING2.

Ik heb een vraag

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website:http://www.ikhebeenvraag.be
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- detail-analyse van MOG peer-reviewed publicaties: naar studiegebied, naar nationaliteit (eerste) auteur, 
naar gebruik onderzoeksschip; door jobstudenten Dorothy Verheyen en Jonas Lescroart
- Voorbereiding Expertengroep Compendium voor Kust en Zee 13 oktober 2016

Looptijd: doorlopend, gestart eind 2012

Financiering:

Contactpersoon: Thomas Verleye

IMIS databank uitbreiden met mariene paleontologische literatuur (special collection) gepubliceerd door 
wetenschappers geaffilieerd aan Belgische instituten. Dit betreft zowel peer-reviewed publicaties als de grijze 
literatuur, en dit zo ver mogelijk terug in de tijd. Het project heeft als doel een gerichte online-zoekfunctie te 
creëren voor marien paleontologische literatuur, welke zowel geografisch, stratigrafisch als taxonomisch (inclusief 
hiërarchie) doorzoekbaar zal zijn. Hierbij zullen tevens de mariene fossiele groepen welke bestudeerd worden 
door Belgische onderzoeksgroepen en instituten, alsook hun chronostratigrafisch (temporeel) en geografisch 
voorkomen, geïdentificeerd worden.

- screenen van IMIS publicaties door jobstudente Hanneke Melger: Société Belge de Géologie, de 
Paléontologie et d'Hydrologie - IMIS record aanmaken, ontsluiten en PDF opladen (taak slechts deels kunnen 
uitvoeren)

Recente activiteiten en producten:

Website:

Mariene Paleontologie

Marine Paleontology

Looptijd: onbepaald

Financiering:

Contactpersoon: André Cattrijsse, Wim Versteeg

Een samenwerking tussen VLIZ, KBIN-OD Marien Milieu en de Vlaamse Hydrografie beoogt het opstellen van 
een kaart van multibeam gegevens die het ganse belgische deel van de Noordzee bedekt.

geen recente ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

Website:

Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat

Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf

VLIZ draagt bij tot het opstellen van een multibeam kaart van onze kustwateren

Looptijd: 2006

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Leen Vandepitte, Thomas Verleye, Daphnis De Pooter

Een overzicht van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria. Voor 
elke soort is een informatiefiche voorhanden  waarin kenmerken van de soort beschreven zijn en hoe en wanneer 
de soort hier terecht gekomen is, met mogelijke gevolgen hiervan.

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

Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende 

estuaria.

Non-indigenous species in the Belgian North Sea and surrounding estuaries
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- vertaling van 13 geactualiserde fiches en kernboodschappen door jobstudent Hanneke Melger

Recente activiteiten en producten:

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.

Looptijd: startdatum nog niet bepaald

Financiering: lidgelden, legaten, giften, schenkingen, sponsorship

Contactpersoon: Jan Seys, Karen Rappé, Tina Mertens, Melissa Blieck

- De websitepagina's zijn geüpdatet.
- In samenwerking met KMFRI, Technical University Mombasa en University of Nairobi werden drie studenten 
geselecteerd die i.k.v. het Noord-Zuid programma van VLIZ reisbeurzen krijgen om tijdens de Krokusvakantie 
2017 naar het VLIZ te komen om een mariene training te volgen en deel te nemen aan de VLIZ Marine 
Science Day op 3 maart 2017. 
- Op vrijdag 24 juni vond de ‘VLIZ-ledendag’ plaats in het Marien Station Oostende.  De leden kregen een 
gegidste wandeling op de Oosteroever, uitleg op het strand van de SeaWatch'ers en een receptie op het 
MSO. Foto’s van het evenement kunt u consulteren op de VLIZ-website onder de URL: 
www.vliz.be/nl/multimedia/vliz-events?album=4934 
- 	Beurzen voor een ‘Brliant Marine Research Idea’, een call for proposals en application form werden 
uitgewerkt. De lancering van de call vond plaats op 1 oktober.
- Er werd voorzien in een Infostand Filantropie op WereldOceaanDag in de Grote Post, Oostende,

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage

Filantropie VLIZ

Philanthropy VLIZ

Er wordt onderzocht hoe het VLIZ aan “filantropie” kan doen en hiervoor zijn lidgelden en eventuele schenkingen, 
legaten en/of sponsorgeld kan inzetten. Voor dit doel wordt gemikt op nieuwe initiatieven die buiten de klassieke 
taakstellingen en financieringscircuits van het VLIZ vallen en aansluiten bij het motto “iedereen heeft iets met de 
zee… en wil ook zijn steentje bijdragen om een duurzame oceaan en een eerlijke noord-zuid relatie hierin op te 
bouwen”.Momenteel wordt onderzocht hoe een strand- en zeeobservatienetwerk kan worden opgezet waarbij ook 
de burger actief kan participeren.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een 
verantwoorde manier vis, schaal- en schelpdieren willen aankopen op de Belgische, Franse en Zwitserse markt . 
De gids geeft de nodige objectieve informatie mee over soorten  die er het vaakst geconsumeerd worden. 
Beschikbaar in het Nederlands en Frans. In samenwerking met SeaWeb Europe.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.zeevruchtengids.org

Vis- & Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers

Seafood guide - for professional users

De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een 
verantwoorde manier vis, schaal- en schelpdieren willen aankopen op de Belgische, Franse en Zwitserse markt . 
De gids geeft de nodige objectieve informatie mee over soorten  die er het vaakst geconsumeerd worden. 
Beschikbaar in het Nederlands en Frans. In samenwerking met SeaWeb Europe.
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- Update Franstalige versie editie 2016 (pdf en website) - met mmv VLIZ als co-auteur
- Communicatie rond crowd funding print Franstalige versie in VLIZ-netwerk

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

Veelgestelde vragen en antwoorden over kust en zee.

geen recente ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.vliz.be/vmdcdata/faq

FAQ

Veelgestelde vragen

Frequently Asked Questions

Looptijd: 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet

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. De vlootdatabank is gelinkt aan de fotogalerij "Belgische Zeevisserij".

- Data invoer ‘Pannevissers’ (commerciële vaartuigen) in databank vloot
-Actualisatie in databank vloot : vaartuigen op basis van ‘officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen 2015’, 
door jobstudent Coco Koedoder

Recente activiteiten en producten:

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

Fleet

Een eeuw zeevisserij in België: de Belgische vissersvloot

A century of sea fisheries in Belgium: the Belgian fishing fleet

De databank  beschrijft de individuele levenscyclus van visserijschepen (zeevisserij vloot) sinds ongeveer 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. Wordt gelinkt met de fotogalerij "Belgische 
zeevisserij"

Looptijd: doorlopend, gestart eind 2008

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

Data en informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België wordt verzameld, beschreven, 
gearchiveerd, beschreven, op kwaliteit gecontroleerd, geïntegreerd en tot beschikking gesteld.

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

HiFiDATA

Een eeuw zeevisserij in België

A century of sea fisheries in Belgium
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- publicatie en verspreiding van het abstractenboek 'vissen in het Verleden 2015' (600 ex), in samenwerking 
met agentschap Onroerend Erfgoed, Centrum Agrarische Geschiedenis en NAVIGO.
- Voorbereidend werk publicatie 500 jaar zeevisserij in Vlaanderen: verwerken van de informatie uit het 
archief van Duinkerke voor het hoofdstuk over de Franse periode; opzoekingswerk rond consumptie van vis
- co-publicatie 'Operation Dynamo (WOII), en de rol van de Vlaamse zeevisserij'
- databeheer en analyse: evolutie van de visserij-inspanning bodemvisserij (platvis) in de Noordzee sinds 
midden 19de eeuw, in samenwerking met WUR (Adriaan Rijnsdorp) en CEFAS (Georg Engelhard)
- standaardizeren van de data per visvak (fishing rectangle) in template, door jobstudent Branwen Peddi
- Samenvattende en verbindende teksten voor landingspagina ‘historiek zeevisserij’  (NL en ENG)
- Betere ontsluiting en toegangspoort tot bestaande webpagina’s en data over ‘historiek zeevisserij’ (vloot, 
tijdslijn, aanvoerstatistieken, wetgeving, literatuur, fotogalerij), met ondersteunign van jobstudent Jozefien 
Demuynck

Recente activiteiten en producten:

Verzamelen, archiveren, beschrijven, op kwaliteit controleren, integreren en ter beschikking stellen van data en 
informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België: tijdreeksen over de aanvoer (kg) en 
besomming (BEF, EUR) van de Belgische zeevisserij in Belgische en in buitenlandse havens, gegevens over de 
vloot, inspanning en opbrengst van de vloot, context (wetgeving, markante feiten, technologie en vistuig,..). 
Foto’s, beelden en filmfragmenten vullen deze context verder aan. De temporele relatie wordt aangeven in een 
interactieve online tijdslijn.

Planning, coördinatie en uitvoering (databeheer, publicaties). VLIZ ondersteunt en coördineert ook de 
expertengroep ‘Historiek van de Belgische Zeevisserij’. Via deze expertengroep wordt een breder forum 
aangereikt om de historiek in kaart te brengen (archeologie, geschiedenis, cultuur,...).

Looptijd: 2004

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh

Duurzaamheidsindicatoren voor het Belgische kustgebied met data, een trend en een informatieve fiche per 
indicator.

geen recente ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

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

Kustbarometer

Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust

Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast

Looptijd: doorlopend, gestart 2006, heropgestart 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Elisabeth Debusschere

Ondersteuning van het INBO bij de maandelijkse vogeltellingen langs routes van op het onderzoeksplatform de 
R/V Zeeleeuw/ Simon Stevin. Naast de vogeltellingen (ESAS methode) worden door INBO ook waarnemingen 
van zeezoogdieren systematisch opgevolgd. 
Passieve akoestische detectie (hydrofoonkabel achter het schip) wordt aangewend om de kansen op detectie van 
cetacea te verhogen, een inschatting te maken van het 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. Infrastructuur, coördinatie en uitvoering C&B.

Actualisatie van reeds verzamelde en beschikbare kennis over bruinvis in het BNZ (morfologie, fysiologie, 
verspreiding, acoustische monitoring) en informatie in wiki-omgeving ondergebracht door Stephie Seghers

Recente activiteiten en producten:

Website:

PAM

Bruinvissenmonitoring via Passieve Akoestische Monitoring

Monitoring Porpoises through Passive Acoustic Monitoring
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3. NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Jan Mees, Fien De Raedemaecker

- De TEAM Project proposal werd niet goedgekeurd.

Recente activiteiten en producten:

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

Marien biodiversiteitsonderzoek in Kenia

Inventory of the Kenyan offshore coastal biodiversity resources: from research 

to societal benefits

The marine biodiversity of East Africa is under significant threat from human activities such as overexploitation, 
habitat degradation and pollution. With the coastal population growing 5-6% per year sustainable management 
and conservation measures are urgently needed. To achieve this, an inventory of the marine biodiversity is 
indispensable. In 2014, the government of Flanders donated its oceanographic research vessel (RV Mtafiti) to the 
government of Kenya which provides the opportunity to collect marine biodiversity data in the underexplored 
Kenya EEZ and the West Indian Ocean (WIO) region at large. Therefore, the purpose of the proposed project is: 
(1) to investigate the Kenyan offshore coastal biodiversity using modern identification techniques and (2) to build 
capacity in Kenya to successfully deploy RV Mtafiti for marine research and education purposes in the WIO 
region. The proposed research will deliver the much needed marine data and information in order to establish 
scientifically underpinned marine resource management and development plans.
The long tradition of Kenya-Flanders partnership in marine sciences and the ensuing international network must 
be valorized and the challenges imposed on the Kenyan coast and ocean tackled by its combined expertise.
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