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1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE     FINANCIERING 
 

EMODNET Secretariat 
 European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
 Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Secretariaat 
 Looptijd: gestart vanaf oktober 2013 

 Financiering: 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 

 Website: 

 Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet secretariaat te hosten in Oostende. Een belangrijke bijdrage van  
 Vlaanderen aan de Europa 2020-streefdoelen wat werkgelegenheid, innovatie, onderwijs en het omgaan met de  
 klimaatsverandering betreft. De Europese Commissie heeft beslist om op dit voorstel in te gaan en het secretariaat  
 van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) zal naast het Vlaams Instituut voor de Zee  
 (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende gehuisvest worden. 

 Recente activiteiten en producten: 
 De Europese tender voor de bemanning van het secretariaat in Oostende werd gewonnen door SEASCAPE, een  
 Engelse consultant onder leiding van Prof. Philip Weaver. Twee personen zullen gedetacheerd worden naar het  
 EMODnet secretariaat te Oostende. De activiteiten van het secretariaat zijn van start gegaan begin oktober 2013. VLIZ 
staat in voor de opmaak en het onderhoud van de algemene portaalsite van EMODnet. 
 

 EMODNET BIO II 
 European Marine Observation and Data Network - Biology lot II 
 Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel II 
 Looptijd: 2013-2016 

 Financiering: DG MARE - Service contract 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte, Simon Claus, Stefanie Dekeyzer 

 Website: http://bio.emodnet.eu 

 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 . 

 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  
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 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 worden  
 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 zijn ook ICES, SAHFOS,  
 IBSS, HCMR, SMHI, Aarhus Univ, Univ Auckland, GBIF, Univ Bremen, Ifremer, IEO, IMR, MARIS, OGS, MBA  
 partner. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Het project werd ondertekend op 30 augustus 2013. 
 De kick off meeting had plaats van 11 tot 12 september in Oostende, er waren 39 deelnemers van 23 verschillende 
  instituten aanwezig. Alle informatie van deze meeting is terug te vinden op  
 http://bio.emodnet.eu/documents/Meetings/Kick-off-meeting-EMODnet-2-%28September-2013%29/ 
 

EMODNET-CHEM II European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot II  
Looptijd: 2013-2016  

Financiering: DG MARE Service Contract  

Contactpersoon: Klaas Deneudt  

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

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).  

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente activiteiten. 
 
 

 Plaatselijke Groep EVF-AS 4 
 Plaatselijke Groep van EVF-As 4 van het Belgisch Operationeel Programma 
  voor de visserijsector 
 Plaatselijke Groep van EVF-As 4 van het Belgisch Operationeel Programma 
  voor de visserijsector 
 Looptijd: 2007-2013 

 Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.west- 
 vlaanderen.be/PROVINCIE/GEBIEDENBELEID/SUBSIDIES/EVFAS4/Pages/hoewerktEVF- 
 As 4 van het Europees VisserijFonds wordt vormgegeven door de Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid van het  
 Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Hiervoor werd een zgn. Plaatselijke Groep (PG)  
 opgestart, een partnerschap bestaande uit een geheel van socio-economische actoren uit de visserijsector, NGO’s en 
  overheidsdiensten die een cruciale rol spelen bij de uitvoering van de beoogde ontwikkelingsstrategie. De PG  
 beheert de middelen en beslist welke projecten al dan niet op een deel van de koek kunnen rekenen. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Vergadering Plaatselijke Groep op 25/6/2013 voor de evaluatie van zes projectvoorstellen. 

 
 

LOTTO 
 North Sea Observatory (Lotto call "Sustainable development") 
 Noordzee-observatorium (Lotto oproep “Duurzame ontwikkeling”) 
Looptijd: mei 2013 – december 2014 

 Financiering: LOTTO 
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Contactpersoon: Jan Seys 

 Website: 

 Uitbouw van een semi-automatisch zee-observatorium t.h.v. de Belgische windparken voor de monitoring van de  
 biodiversiteit van aangebrachte artificiële riffen en zeehondenplatforms. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Het projectvoorstel werd goedgekeurd. VLIZ is projectuitvoerder. 

Op 21 augustus vond een kick-off meeting plaats waaraan volgende partijen deelnamen: kabinet Vande Lanotte, VLIZ, 
KBIN, INBO, UGent, Dredging International. De aankoop van apparatuur en het monitoringsplan werden besproken. 

 

Micro B3 Micro B3 (biodiversiteit, bio-informatica, biotechnologie)  
Looptijd: 01 01 2012 - 31 12 2015  
Financiering: EU-FP7  
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus  
Website: http://www.microb3.eu  

Micro B3 wil innovatieve bio-informatica benaderingen samen met een legaal kader ontwikkelen om omvangrijke data 
over mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, archaebacteriën en eencelligen 
toegankelijk te maken voor mariene ecosysteembiologie en om nieuwe doelen voor biotechnologische toepassingen te 
definiëren.  

Recente activiteiten en producten:  
Een nieuwe sampling werd gehouden tijdens de VLIZ monitoring campagne in juni. 
 

EuroMarine Integration of European Marine Research Networks of Excellence  
Looptijd: 01 januari 2011 - 01 juli 2013  
Financiering: EU-FP7  
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Fien De Raedemaecker  
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:  

Een workshop werd georganiseerd in Bremen van 23-24 mei.  

Er werden enkele aankondigingen op de website gelanceerd. 

Het project werd officieel afgesloten in juli. 

 

ICOS 
 Integrated Carbon Observing System 
 Looptijd: 2012-2013 

 Financiering: Hercules Stichting 

 Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Thanos Gkritzalis 

 Website: http://www.icos-infrastructure.eu/ 

 ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en voorspellingen te kunnen  
 maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen. 

 VLIZ verzorgt de oceanografische metingen die door Vlaanderen via Universiteit Antwerpen aan ICOS zullen worden  
 overgemaakt. VLIZ voert daarom metingen uit aan boord Simon Stevin, zal toestellen laten installeren aan boord van 
  ferries die langsheen de Chileense kust varen en onderzoekt de mogelijkheden om een 'ship of opportunity' te  
 vinden die vanuit Belgie met regelmaat ofwel naar Amerika ofwel naar Zuid-Afrika vaart 

 Recente activiteiten en producten: 
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 Thanos Gkritzalis is als ingenieur gestart op 17/6/2013 en zal het project technisch en inhoudelijk opvolgen.  
 Aankopen van benodigde instrumenten is gestart (nutrientanalyser, fast repetition rate fluorimeter, &  
 atmospherische CO2 sensor).  
 CO2 metingen aan boord RV Simon Stevin in zeewater verlopen nu standaard. 
 
 

 EurOBIS 
 European Ocean Biogeographic Information System 
 Looptijd: gestart 2004, doorlopend 

 Financiering: LifeWatch 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.eurobis.org 

 EurOBIS is een gedistribueerd systeem dat het zoeken naar biogeografische informatie van mariene organismen  
 doorheen meerdere datasets terzelfdertijd mogelijk maakt. EurOBIS is ontwikkeld binnen het MarBEF netwerk en  
 fungeert als het Europese node van OBIS. 

 Europees Biogeografisch Informatiesysteem. 
 Recente activiteiten en producten: 
 - nieuwe website online (augustus 2013) 
  
 - poster presentatie EurOBIS algemeen en EurOBIS QC procedures op EMBS 48 (European Marine Biology  
 Symposium) (Galway, Ierland, 19-23 augustus). Positieve feedback van deelnemers en interesse om data te delen  
 via EurOBIS (contacten worden opgevolgd). 
  
 - mondelinge presentatie EurOBIS kwaliteitscontrole procedures op IMDIS 2013 (International Conference on  
 Marine Data and Information Systems) (Lucca, Italië, 23-25 september). 
  
 - 481 datasets online => 17,2 miljoen distributie records 

   
 Theseus 
 Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate 
 Innovatieve technologieėn voor een veiligere Europese kust in een  
 veranderend klimaat 
 Looptijd: 01 december 2009 - 30 november 2013 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Simon Claus, Daphnis De Pooter 

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

 Theseus zal een systematische aanpak ontwikkelen om een kust te genereren met weinig risico voor menselijk  
 gebruik én gezonde habitats voor veranderende kustzones die onderhevig zijn aan verschillende factoren. De  
 innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die beschouwd worden, zullen rekening houden met  
 ecologische mitigatiemaatregelen, 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: 
 Finale projectvergadering en eindconferentie heeft plaats 17 en 18 oktober in het KBIN in Brussel. De titel van het  
 event is THESEUS Science-Policy Interface Event - A new wave in Coastal Protection. 
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 Een laatste informatiebrochure voor het brede publiek werd in het Nederlands opgemaakt: Kustbescherming: slimme 
  ideeën, duurzame oplossingen, met een focus op onderzoek dat binnen THESEUS op de Schelde gebeurde 

   
 PEGASO 
 People for Ecosystem-based governance in Assessing Sustainable  
 Development of Ocean and Coast 
 Looptijd: 01 februari 2010 - 30 januari 2014 

 Financiering: EU-FP7 

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

 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. 
  
 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: 
 - updates website 
    * nieuwsberichtjes 
    * homepagina aangepast met nieuwe figuur ICZM platform 
    * links naar nieuwe video's en nieuwsbrief 
 - SDI aangevuld met 25 layers mbt Al Hoceima Case 
 - vertaling (EN -> FR) 
    * indicatoren: built up en natural capital  
    * WIKI artikels: ecosysteem approach, scenario's, explore science capacity, SDI 
 - nieuwe WIKI artikels:  
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/The_ecosystem_Approac 
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Scenarios_%28PEGASO%29 
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Application_of_LEAC_in_PEGASO   
    * 
http://www.pegasoproject.eu/wiki/Enabling_a_shared_information_infrastructure_for_Mediterranean_and_Black_Se 
 a_basins  
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_Al_Hoceima  
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_Bouches-du-Rh%C3%B4ne  
    * http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_Koycegiz_Dalyan_SPA 
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_the_Danube_delta  
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_the_Nile_Delta  
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_the_North_Adriatic_(BHAM)  
    *  http://www.pegasoproject.eu/wiki/Participation_in_the_North-Adriatic_(DSS-DESYCO)  
    * http://www.pegasoproject.eu/wiki/How_to_explore_science_capacity 
Jobstudenten: Uitwerken van Wiki teksten ICZM Tools PEGASO (scenarios, SDI, LEAC, EsA) + vertaling artikel EsA & 
Scenario’s 
 

GIFS Geography of Inshore Fisheries and Sustainability  
Looptijd: 2012-2014  

Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën"  

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Marleen Roelofs  

Website: http://www.gifsproject.eu/en/  
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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 het 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:  

- Voorbereiding van stakeholder- en partnervergadering te Oostende (26-28/11/2013) en voorbereiding studiedag 
'Vissen in het Verleden'. Voorbereiding van enquêtes inzake ‘indirect economic benefits’ die tijdens de zomer 
langsheen de kust zullen afgenomen worden door de Franse en Engelse partners  

- Jobstudenten: 

• Uitwerken Wiki teksten “Kustzonebeheer en kustvisserij”  
• Vertaling quotes (NL naar EN) van interviews Arnemuiden voor GIFS activiteit 1.2  
• ‘Toerisme en kustvisserij’ enquêtes + interviews + Vertaling (EN naar NL)   
• Enquêtes ‘Onderzoek naar de niet-vermarktbare waarden van de kustvisserij’ (Agrocampus Ouest)  
• Digitaliseren van de afgenomen enquêtes (500 exemplaren) 
• Voorbereidend werk Franse visserijstatistieken (digitalisatie van de jaargangen (1945-1969) van de Statistique 

des Pêches Maritimes)  
• Uitwerken transcripties van interviews met sleutelpersonen in Nieuwpoort case studie 
• Voorbereidend werk Nederlandse visserijstatistieken (vloot, aanvoer, besomming, inspanning)  
• Literatuurstudie rond ‘inshore fisheries’  
• Uitwerken Engelse visserijstatistieken (vloot, aanvoer, besomming, inspanning)  

   
 MERMAID 
 Innovative Multi-purposE off-shoRe platforMs: plAnnIng, 
 Design and operation 
 Looptijd: 01/01/2012-2016 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Jan Seys, Karen Rappé, 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 onder meer een  
 high level end user conference. Belgische eindgebruikers zijn DEME, De Nul, Flanders' Maritime Cluster en  
 Versluys. 

 Recente activiteiten en producten: 
 General assembly in Santander, 17-18 September 2013. 
 In het kader van de MERMAID film die VLIZ maakt werd Commissioner Máire Geoghegan-Quinn geïnterviewed. 
 

 
 CSA Oceans 
 CSA in Healthy and Productive Seas and Oceans 
 CSA in Healthy and Productive Seas and Oceans 
 Looptijd: 01/09/2012 (3 jaar) 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker, Willem De Moor 

 Website: http://www.jpi-oceans.eu/prognett-jpi-oceans/CSA_Oceans/1253979959045 

 Deze FP7 ondersteunende actie is ontworpen om zo snel mogelijk te kunnen overgaan van een opstartfase naar  
 een operationele fase van de JPI Oceans. Deze 3-jaar durende actie zal zich specifiek richten op  
 1) het ondersteunen van de werking van de bestuursstructuren om de JPI Oceans uit te werken;  
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 2) het bevorderen van de totstandkoming van een strategische onderzoeks- en innovatie-agenda (SRIA) en een  
 implementatieplan (iPlan) volgens de visie en doelstellingen van JPI Oceans; en  
 3) het voorstellen van procedures en instrumenten om de lange-termijn samenwerking binnen de JPI Oceans te  
 bevorderen. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Drie pilot actions zijn voorgesteld rond volgende thema's: 
 1. Long-term ecological impacts of deep-sea mining (BMBF, Germany) 
 2. Ecological aspects of micro-plastics in the marine environment (BMBF, Germany) 
 3. Development of integrated monitoring programmes for requirements under the Common Fisheries Policy and the 
  Marine Strategy Framework Directive (The Netherlands) 
 - Deelname aan de '4th CSA Oceans meeting' in Brussel op 05-09-2013 
 - Ontwikkeling van een JPI Oceans promofilm waarin vooraanstaande nationale en Europese beleidsmakers een  
 woordje uitleg geven over het belang van internationale coördinatie en samenwerking 
 - Start ontwikkeling van een nieuwe website voor JPI Oceans, ontwikkeld en gehost door VLIZ, die zal worden  
 gelanceerd in het najaar van 2014. 

- Er vond een open stakeholder consultation plaats m.b.t. lacunes en kennisbehoeften over hoe de synergiën in Europa te 
creëren, en hoe te communiceren met andere mechanismen voor Europese en internationale coördinatie en 
samenwerking. In het bijzonder over hoe JPI Oceans waarde kan toevoegen op Europees niveau om beter gebruik te 
maken van Onderzoek & Ontwikkeling en innovatie gerelateerd nationale investeringen en middelen, met inbegrip van 
menselijke capaciteiten en infrastructuren. 
 

 SFS 
 Sea for Society 
 Looptijd: 01 juni 2012 - 30 november 2015 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Karen Rappé 

 Website: http://seaforsociety.eu 

 Sea for Society (SFS) is a European Project funded by DG Research & Innovation under the Theme Science in  
 Society. The project engages stakeholders, citizens and youth in an open and participatory dialogue to share  
 knowledge, forge partnerships and empower actors on societal issues related to Ocean. In doing so, the project aims  
 to develop and enrich the concept of "Blue Society", preparing at the same time mechanisms for cooperation. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Deelname aan Sea for Society consortium meeting, 1-2 oktober 2013, Lissabon. 

  
 Eurofleets 2 
 New operational Steps Towards an alliance of European research fleets 
 Nieuwe stappen richting operationele alliantie van de Europese  
 onderzoeksvloot 
 Looptijd: 01 maart 2013 - 28 februari 2017 

 Financiering: EU-FP7 INFRA 

 Contactpersoon: André Cattrijsse 

 Website: http://www.eurofleets.eu 

 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. 

 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. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Algemene kickoff meeting ging door op 19-21maart 2013 
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 Eerste workshop mbt takenpakket waar VLIZ meeste bijdrage levert vond plaats op 23 september te Rome. 
   

 ISECA 
 Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas 
 Looptijd: 01/08/2009 -30/06/2014 

 Financiering: Interreg 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Carolien Knockaert 

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

 Coördinator is Adrinord, Lille. Zowel VITO als VLIZ zijn partners voor België. 
 Recente activiteiten en producten: 
 - infodag rond eutrofiëring op 11 oktober is uitgesteld. De infodag voor gidsen op 19 september telde 43  
 deelnemers. Lander Blommaert van de UGent, PAE gaf een presentatie over fytoplankton en eutrofiëring. 
 -Een vraag voor deelname in cluster met Dymaphy werd gelanceerd. Dit dient nog besproken te worden. 
 - een pagina over de educatieve producten door Nausicaa gemaakt in het kader van het project ISECA werd  
 voorzien op de projectwebsite. De invulling zal gebeuren door Nausicaa 
 

 LifeWatch.be 
 Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models  
 and datasystems. 
 Lifewatch regionale node - Marine en terrestrische observatoria, modellen  
 en datasystemen. 
 Looptijd: gestart 2012 

 Financiering: Hercules Stichting 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

 Website: http://www.lifewatch.be 

 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. 

 Recente activiteiten en producten: 
 De inhoudelijke rapportering voor de eerste 6 maanden van de 2de jaargang van LifeWatch werd samengevoegd met 
  het rapport van de eerste jaargang en als een geïntegreerd rapport ingediend bij de Hercules Stichting. 
  
 De eerste milestones voor 2013 werden gerealiseerd: 
 - Taxonomic webservices operationeel 
 - Lancering van het data portaal van Lifewatch 
 - Het zendernetwerk voor grote vogels is operationeel op het terrein. 
  
 Verwachte milestones voor het najaar zijn: 
  - Het onbemand luchtvaartuig (UAS) voor het monitoren van Natura 2000 habitats is operationeel op het terrein. 
 - Akkoord bereikt dat de governance van de Taxonomic Backbone regelt. 
 - Flowcytometer operationeel aan boord van de RV Simon Stevin 
 - Het akoestisch telemetrie meetnetwerk ter ondersteuning van het palingbeheerplan is operationeel op het terrein. 
  
 - De data van het Vis Informatie Systeem (VIS) zijn ontsloten en publiek beschikbaar. 
  
 Belangrijkste recente ontwikkelingen zijn:  
 In het kader van de taxonomic backbone werden bijeenkomsten gehost voor FADA en SMEBD in juni 2013,  
 werden nieuwe data grants geïnitieerd voor aanvullen van de WoRMS inhoud voor vissen (Fishbase), Mollusca,  
 Thecostraca, Ophiuroidea en Digenea en werd overleg gevoerd met Wouter Los (UvA) om de positie van de LW  
 taxonomic backbone in het geheel van globale en Europese taxonomische initiatieven te kaderen.  Om de  
 taxonomische services verder af te stemmen met de internationale gemeenschap werd deelgenomen aan de  
 Biodiversity Informatics 2013 meeting. 
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 Het zendernetwerk voor grote vogels, zowel in Oostende als in Zeebrugge werd operationeel gemaakt en webcam  
 beelden en vliegroutes zijn via de LifeWatch website live te volgen. Het initiatief werd onder grote belangstelling  
 aan het publiek kenbaar gemaakt via een persconferentie en bijbehorende persbericht. 
 Bestelling en levering van een aantal van de sensorcomponenten van het observatorium werden verder opgevolgd:  
 vogel tracking instrumenten, flow cytometer, plankton imaging instruments, stereoscopen, camera's en labo  
 inrichting. Er werd deelgenomen aan bijbehorende trainingsessies voor de installatie en het gebruik van de  
 apparatuur.  
 De maandelijkse monitoring vaartochten worden verdergezet. Nutriëntanalyses werden uitgevoerd op een batch van  
 waterstalen,  de bestaande benthos stalen werden uitgesorteerd en een reeks planktonstalen werden ingescand met  
 behulp van de zooscan.  
 In kader van de data archeologie werd een nieuwe digitaliseringsronde doorgevoerd van data uit publicaties. De  
 datafiles zelf zijn opgeslagen in het Marien archief en toegankelijk gemaakt via de datasetrecords in IMIS. Een  
 officiële data policy wordt uitgewerkt voor data archeologie en het observatorium. 
 Kwaliteitscontrole van EurOBIS data op basis van omgevingsfactoren (temperatuur, diepte, e.a.) werd verder  
 voorbereid en voorgesteld op EMBS en IMDIS.  
 De LifeWatch website werd verder geactualiseerd met nieuwsberichten en updates van de projectinfo. 
 
 

 MRG 
 Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names 
 Marine Regions 
 Looptijd: 2011 

 Financiering: LifeWatch 

 Contactpersoon: Simon Claus, Nathalie De Hauwere 

 Website: http://www.marineregions.org 

 Marine Regions is een gestandardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografisch plaatsnamen en kaarten   
 vrij beschikbaar maakt.  Het integreert geografische informatie van zeeën, oceanen, en onderzeese structuren en  
 geeft die grenzen weer van verschillende marine gebieden, werledwijd. 

 Via de website http://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. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - jobstudenten:  
    * opkuis van dubbels 
    * nieuw type: Contourite depositional systems (24 records) en drifts (166 records) 
 - Marine Regions uitgenodigd als external observer voor de 26-SCUFN Meeting (Sub Committee of Undersea  
 Feature Nmaes, GEBCO, IHO) voor mogelijke collaboratie te verkennen. 
 - Marine regions paper ingediend bij Marine Geodesy. 

   
 WoRMS 
 World Register of Marine Species 
 Wereldlijst van Mariene Soorten 
 Looptijd: doorlopend 

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

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.marinespecies.org 

 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. 
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 Recente activiteiten en producten: 
 - nieuwe functionaliteiten op de website zijn grotendeels beschikbaar. Alle aanpassingen zijn conform de gemaakte  
 afspraken op de SC in december 2012. 
  
 - een "Amphipoda editorial team" werd samengesteld onder impuls van Tammy Horton (SC & Amphipoda editor).  
 Een 30-tal Amphipoda experten hebben zich gegroepeerd en zullen de Amphipoda binnen WoRMS verder up-to- 
 date houden. Hun eerste doel is ervoor zorgen dat alle geldige soortnamen in WoRMS worden opgenomen, samen  
 met de mogelijke synoniemen. Daarna gaan ze inzetten op het aanvullen van de authorities bij elke soort en het  
 oplijsten van de originele beschrijvingen. Eerder was er al een kleine groep Amphipoda-experten betrokken bij  
 WoRMS, maar de uitbreiding van het experten-netwerk zorgt voor een betere werkverdeling binnen de groep en  
 een meer overzichtelijk (en kleiner) takenpakket per editor. 
  
 - tijdens de zomer werden door een jobstudent bijna 5000 nieuwe "common names" toegevoegd aan WoRMS.  
 Het gaat over Engelse, Spaanse, Franse en Hawaiaanse namen voor Crustacea, Vissen, Cnidaria en Ctenophora. Deze 
  vernaculars werden toegevoegd op vraag van gebruikers. 
  
 - De Foraminifera werden verder aangevuld:1123 nieuwe taxa werden toegevoegd, op basis van een recente  
 publicatie (Hayward et al., 2012) 
  
 - één van de Echinodermata editors nam het initiatief om alle abstracts en artikelen van meetings en congressen met 
  een focus op deze groep samen te brengen op één webpagina, de "echinodermfiles". Dit overzicht is nu  
 raadpleegbaar via WoRMS: http://www.marinespecies.org/echinodermfiles/ 
  
 - WoRMS is nu ook vertegenwoordigd in het Global Team en het editor-team van Catalogue of Life (CoL). Het  
 Global Team van CoL is een internationaal team van mensen met ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van  
 taxonomische databanken. Het Team formuleert adviezen over het wetenschappelijk beleid van CoL, waar de raad  
 van directeurs dan beslissingen over neemt. Het Editorial Team evalueert globale soortenlijsten en zorgt voor een  
 vlotte communicatie tussen de providers van deze globale soortenlijsten en het CoL data management team. 
  
 - 94% van alle accepted species in WoRMS zijn nu gevalideerd door taxonomische editors 
  
 - Dr. Mark Costello is genomineerd als vertegenwoordiger van WoRMS voor de ASAP award (Accelarating Science  
 Award Program). Het WoRMS project is één van de 6 finalisten voor deze ASAP award, die erkenning geeft aan  
 open access wetenschappelijk werk, dat leidt tot innovaties waar de gemeenschap voordelen bij heeft. De 3 winnaars  
 worden bekendgemaakt op 21 oktober, in Washington. 
 
 

 SeaDataNet II 
 SeaDataNet II - Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data  
 Management 
Looptijd: 01 oktober 2011 - 30 september 2015 

 Financiering: 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

 Website: http://www.seadatanet.org/  

 SeaDataNet II is een Europees project waarin meer dan 50 partners - voornamelijk datacentra van Europese mariene  
 instituten - zich organiseren om metadata en data via een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden. 

 SeaDataNet II (Pan-European infrastructure for marine and ocean data management) is een Europees project waarin meer 
dan 50 partners - voornamelijk datacentra van Europese mariene instituten - zich organiseren om metadata en data via 
een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden. Seadatanet II mikt vooral op een upgrade van de bestaande 
infrastructuur. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Tijdens de SeaDataNet stuurgroep en plenaire vergadering in September 2013 presenteerde VLIZ de vooruitgang  
 m.b.t het uitwerken van een standaard formaat voor opslag en uitwisseling van biologische gegevens. 
 - Dit werk werd eveneens voorgesteld op de International Marine Data Information Systems conferentie te Lucca  
 (september 2013). 
 
 

 WILOD 

Wetenschappelijke kerngroep, 25 oktober 2013                                                                     10 

 

http://www.seadatanet.org/


 Wetenschap & Innovatie Linked Open Data 
 Looptijd: 

Financiering: e-IB / CORVE en EWI (co-financiering) 

Contactpersoon: Roeland T'Jampens, Leen Vandepitte 

 Website: 

 Het Wetenschap en Innovatie Linked Open Data (kort WILOD) project heeft tot doel een Open Data platform uit  
 te bouwen dat een veelheid en verscheidenheid aan onderzoeksinformatie samenbrengt en exploiteerbaar maakt.  
 Dit alles met het oog op het stimuleren van multidisciplinair onderzoek, maximaal ontsluiten van  
 onderzoeksinformatie, ontwikkelen van innovatieve producten en diensten en het verhogen van de strategische  
 intelligentie binnen het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie. 

 het project omvat de verdere uitbouw van een Wetenschap & Innovatie Linked Open Data Store (WILOD) onder de  
 vorm van een triple store met de nodige interfaces voor mens en machine. Deze WILOD store bevat geïntegreerde  
 en verrijkte onderzoeksinformatie over publiek gefinancierde onderzoeksprojecten in Vlaanderen. 
  
 Het project zal concreet het volgende realiseren: 
 - het opzetten van een volledige operationele infrastructuur voor de harvesting, ingestie, mapping en verrijking van  
 de onderzoeksinformatie 
 - de ontsluiting van de geïntegreerde onderzoeksinformatie via een aantal interfaces waardoor de volledige informatie 
  bevraagbaar is door mens en machine 
 - een visualisatie-omgeving waarbij de data consumenten zullen geassisteerd worden bij het maken van visualisaties  
 en analyses op de beschikbare data 
  
 WILOD heeft nog geen systeem of formaat beschikbaar om de metadata over datasets te capteren. VLIZ zal  
 hieromtrent advies geven en het geheel mee helpen uitwerken, alsook de metadata van de reeds beschreven  
 datasets in IMIS op het WILOD niveau beschikbaar maken. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Het project werd goedgekeurd en zal in het najaar van start gaan. 
   
 

 SeArch 
 Archaeological heritage in the North Sea 
 Archeologisch Erfgoed in de Noordzee 
Looptijd: 4 jaar 

Financiering: IWT-SBO 

Contactpersoon: Jan Seys, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet 

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

 Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België. 
 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. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - online zetten van de website: http://www.sea-arch.be 

- jobstudenten: 

•Ontwikkelen van een interactieve tijdslijn in het kader van het Sea-Arch project 

•24 fiches met archeologische/geologische vondsten in het Belgisch deel van de Noordzee 

•Opstellen van 6 fiches met de paleogeografische situatie, eigenschappen van de toenmalige zee, fossielen, etc. voor 
een bepaalde tijdsperiode uit de geologische geschiedenis 

 

 ScheldeMonitor 
 ScheldeMonitor:  knowledge and information system for research and  
 monitoring on the Scheldt Estuary 
 ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde- 
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 estuarium 
Looptijd: 2004-... 

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 

Contactpersoon:  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. 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - Ontwikkelen van visie voor 2014: ScheldeMonitor wil inzetten op een gebruiksvriendelijkere GISviewer en de  
 ontsluiting van dataprodukten 
 - T2009 rapport gefinaliseerd 
 - evaluatie van de evaluatiemethodiek  
 -archivering van de bewerkte datafiles en scripts gebruikt binnen de T2009 opdracht 
 -stroomlijnen jaarlijkse data aanlevering in het kader van datarapportage Moneos-T 
 -workshop rond toekomst datastroom naar de ScheldeMonitor 
 

 

ERA-NET MarineBiotech 
 ERA-NET in Marine Biotechnology 
Looptijd: 4 jaar, startdatum nog niet bepaald 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.marinebiotech.eu 

 Het CSA MarineBiotech project heeft succes geboekt in het opzetten van een netwerk van financieringsinstellingen 
  en programmamanagers geïnteresseerd in gezamenlijke ondersteuning van marien biotechnologisch onderzoek. De  
 20 partners uit 13 landen hebben een voorstel ingediend voor een ERA-NET in Marine Biotechnology (ERA-MBT).  
 Het ERA-MBT wil, om de huidige versnippering en dubbel werk te voorkomen, de weg effenen voor  
 gemeenschappelijke programma's en samenwerkingen. Dit omvat de levering en het gebruik van gemeenschappelijke 
  onderzoeksinfrastructuur. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Project kick-off wordt gepland voor eind 2013. 
   
 
 

 4DEMON 
 4 Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's  
 needs 
Looptijd: startdatum nog niet bepaald 

Financiering: BELSPO/BRAIN 
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Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin 

 Website: 

 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 BCP. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van  
 eutrofiëring en acidificatie. 

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

 Recente activiteiten en producten: 

Projectvoorstel werd goedgekeurd. 

 

NATURA People – Opmaak van een bibliografie over het Zwin natuurcentrum te 
Knokke-Heist  

Looptijd: juli 2012 – juli 2013 

Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën"  

Contactpersonen: Heike Lust, Marleen Roelofs  

Website: http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin/Pages/vliz.aspx    

De opdracht bestaat uit:  

• Het opzetten van een online databankstructuur die compatibel is met de website van het Zwin Natuurcentrum 
(www.zwin.be);  

• Het verzamelen en inhoudelijk ontsluiten van alle gepubliceerd materiaal dat verband houdt met het Zwin 
Natuurcentrum volgens criteria die in overleg met de opdrachtgever opgesteld worden;  

• Een verkennende analyse van niet gepubliceerd (multimediaal) materiaal dat verband houdt met het Zwin 
Natuurcentrum met een voorstel tot ontsluiting van dit materiaal. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen prioritair 
en niet-prioritair te ontsluiten materiaal in overleg met de opdrachtgever.  

Recente activiteiten en producten: 

Bij afloop van het project, in juli 2013, waren 1038 Zwin referenties beschreven in IMIS. Daarvan zijn reeds 811 
publicaties aanwezig in de VLIZ-bibliotheek, 659 publicaties zijn digitaal beschikbaar.  

De VLIZ-bibliotheek streeft bij de collectievorming volledigheid na voor het verwerven van publicaties over de Zuidelijke 
Bocht van de Noordzee, de Belgische kustzone, de Vlaamse duinen en poldergordel en de getijgebonden rivieren en 
estuaria, waaronder het Zwin. Daardoor zal ook na het beëindigen van het project deze bibliografie up-to-date gehouden 
worden. 

 

 

 

 

 

2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE     FINANCIERING 
 

Vlaams Aquacultuur Platform 
 Vlaams Aquacultuur Platform 
 Looptijd: 2010 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey, Fien De Raedemaecker 
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 Website: http://www.aquacultuurvlaanderen.be/ 

 Website ontwikkeld voor het Vlaams Aquacultuur platform die het aquacultuurlandschap in Vlaanderen wil schetsen 
  dat de laatste jaren aan dynamisme en ondernemingskracht heeft gewonnen. 

 Het Vlaams Aquacultuur Platform is opgericht met de steun van het Departement Landbouw en Visserij om de  
 aquacultuursector in Vlaanderen verder te stimuleren. Het platform integreert het voormalige informele Vlaams  
 Aquacultuur Netwerk en vormt zo een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele  
 actoren die met diverse elementen van aquacultuur bezig zijn. Daarnaast bestaat er binnen het Platform een  
 aanspreekpunt voor de volledige sector en een strategische stuurgroep voor het adviseren bij het uittekenen van  
 een lange termijn visie voor aquacultuur in Vlaanderen.  
  
 Opstellen en onderhouden van een website in opdracht van het Vlaams Aquacultuur platform. Deze zal verder  
 ingevuld worden door Nancy Nevejans (ARC). 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Op 29 mei 2012 woonde VLIZ een vergadering bij in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk. Deze  
 vergadering stond in het teken van de wetgeving op Europees, nationaal en regionaal vlak die betrekking heeft op  
 aquacultuur. Een korte rondleiding werd voorzien bij het recirculatiesysteem waar de kweek van warmwatervissen  
 (Tilapia en Omegabaars) gecombineerd wordt met groententeelt. 
 - Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, heeft aangekondigd dat hij een Vlaams  
 Aquacultuur Platform zal oprichten, om de aquacultuursector in Vlaanderen zo verder te stimuleren. Het  
 bestaande informeel Vlaams aquacultuurnetwerk wordt in het aquacultuurplatform geïntegreerd en blijft op die  
 manier een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de veel actoren die met de diverse  
 elementen van de aquacultuur bezig zijn. 

Week of Taste 
 Week van de Smaak 
Looptijd: mei 2013 - nov 2013 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.weekvandesmaak.be 

 Tijdens de Week van de Smaak (14-24 november 2013) worden door Katrien Vervaele (maritiem auteur), het  
 Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en VLIZ vier sessies georganiseerd in vier Woon- en Zorgcentra aan de  
 kust voor klassen 3-4 de leerjaar. Ouderen gaan aan de slag met de kinderen rond de vaardigheden van het  
 garnaalpellen en mondelinge geschiedenis. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - 2013.08.19: Voorbereidende vergadering 
 - Opmaak van lesmateriaal, ter voorbereiding in de klassen 
 - Sessies (14 en 19 november) gepland in WZC Boarebreker (Oostende), Strandjutter (Blankenberge), Ten Anker  
 (Nieuwpoort) en St.-Bernardus (De Panne). 

North Sea Chefs & Fishermen 
 North Sea Chefs & Vissers 
Looptijd: juni 2012 - juni 2014 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.northseachefs.be 

 North Sea Chefs bestaat uit een team van enthousiaste ambassadeurs die duurzame vis, onbekende vissoorten en  
 bijvangst promoot. Het project wil chefs, hobbykoks en consumenten aanmoedigen om op een verantwoorde wijze  
 om te gaan met minder bekende duurzame vissoorten en bijvangst uit de Noordzee. VLIZ levert inhoudelijke  
 informatie over de biologie en ecologie van de soorten, visserijtechnieken en aanvoer door Belgische visserij en  
 duurzaamheidsaspecten van de soorten. 

 VLIZ maakt (vrijwillig) deel uit van de stuurgroep en werkgroep en levert wetenschappelijke informatie aan over  
 vissoorten en Belgische visserij. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - 2013.01.24: Overlegvergadering As4-coordinator, NorthSeaChefs en VLIZ 
 - 2013.02.18: Infomoment en lancering charter  
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 - VLIZ levert informatie over biologie/ecologie van de soorten, visserijtechniek/aanvoer Belgische visserij en  
 duurzaamheidsaspecten voor publieke website (http://www.northseachefs.be/nl/visvangst) en  technische fiches  
 voor de chefs. 

 

Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/België  
Looptijd: doorlopend, gestart 2008  

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet  

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.  

Recente activiteiten en producten:  

- Voorstelling rapport tellingen zeewetenschappelijk landschap 2008-2012 op het expertenpanel van 26 april 2013.  

- Contactname mariene onderzoeksgroepen op basis van inventaris zeewetenschappelijk landschap 2008-2012.  

- Voorstelling van inventaris aan de onderzoeksgroepen op 21 juni 2013.  

- Inhaalactie opname mariene auteurs als personen in IMIS  

- Afwerken brochure van de mariene onderzoeksgroepen op basis van de aangeleverde CV's en abstracts 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.  

- Voorbereiding nieuwe query in web of science en Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB).  

 

Compendium voor Kust en Zee  
Looptijd: gestart in 2010, doorlopend  

Financiering: Interne financiering VLIZ 

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

Website: http://www.vliz.be/nl/compendium-kust-en-zee 

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 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:  

Expertengroep Compendium voor Kust en Zee op 17 juni 2013  

Expertengroep Compendium voor Kust en Zee op 16 september 2013 

Finaliseren teksten (NL/EN) en opmaak layout. 

Uitwerken van website in samenwerking met Cayman. 

Voorstelling in Vlaams Parlement op 14 november 2013. 

 

Mariene Paleontologie 
Looptijd: doorlopend, gestart eind 2012 

Financiering: Interne financiering VLIZ 
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Contactpersoon: Thomas Verleye, Tim Verstraeten 

Website: 

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. 

Recente activiteiten en producten: 

ophalen en ontsluiten publicaties KBIN (in samenwerking met KBIN en afdeling Bibliotheek) 

ontsluiten non-peer reviewed materiaal: thesissen en doctoraatsverhandeling Ugent (compleet) KULeuven (nog twee 
dagen werk) 

verder ontsluiten peer reviewed materiaal in IMIS 

opvolgen IMIStf omtrent auteurs/personen in functie van query voor peer-reviewed publicaties (gepland binnen twee 
weken) 

Jobstudenten: Inhoudelijke ontsluiting van gescande publicaties van KBIN 

• Geografisch, taxonomisch, temporeel, e.a. keywords 

• 170 artikels behandeld 
 

Flanders Marine Biotechnology Platform Mariene Biotechnologie Platform 
Vlaanderen  
Looptijd: 01/02/2012 tot onbepaalde duur  
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Fien De Raedemaecker  
Website:  

Dit platform beoogt de zichtbaarheid van mariene biotechnologie in Vlaanderen te verhogen zodat dit kan bijdragen tot 
de algemene erkenning van het onderzoek en kan leiden tot een verbeterde samenwerking met de bedrijfswereld en het 
bevorderen van de interdisciplinariteit.  

Recente activiteiten en producten:  

Een werkvergadering zal worden georganiseerd in het najaar van 2013 om een verslag te geven van de outputs van het 
CSA MarineBiotech project en de prioriteiten te schetsen voor wetenschappelijke onderzoeksfinanciering in het kader 
van het ERA-NET in Marine Biotech. 
 

Ocean Literacy Europe  
Looptijd: doorlopend  

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Jan Seys, Evy Copejans  

Website: 

Het opwaarderen van de oceaangeletterdheid van brede lagen van de bevolking, zowel via het formeel onderwijs als via 
informele kanalen (aquaria, documentaires, kunst, …), is een noodzaak om draagvlak te verkrijgen voor de toenemende 
rol die de wereldzeeën in ons maatschappelijk bestel spelen. Vanuit de US heeft het VLIZ deze overtuiging getransfereerd 
naar Europa en die geïmplementeerd in de objectieven van het European Marine Board  

Communications Panel en de nieuw gevormde European Marine Science Educators Association (EMSEA). Samen met 
WON, MBA, Universiteit Göteborg en Ciencia Viva trekken deze nu samen aan de kar om op regelmatige basis 
conferenties over dit thema te organiseren in Europa en de Europese Commissie te adviseren naar Horizon 2020 en een 
trans-Atlantische samenwerking toe.  

 
Recente activiteiten en producten: 
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Jan Seys nam in september deel aan de European Marine Science Educators Association (EMSEA) Conference - EMSEA 
2013 te Plymouth. 

MarineArt 
 Marine sciences sets sail to the art world. 
 Zeewetenschap zet zeil naar de kunstenwereld. 
Looptijd: januari 2012 - juni 2013 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon:  Nancy Fockedey, Annelies Goffin 

 Website: 

 Kunstenproject waarbij meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten van het Deeltijds Kunstonderwijs in Gent  
 geconfronteerd worden met zeewetenschappelijke kennis. Deze interactie geschiedde via werksessies en  
 presentaties gegeven door ongeveer 50 docenten van Marine@UGent e.a. 

 Recente activiteiten en producten: 
Van 16 mei tot 8 juni vond een tentoonstelling plaats in Fort Napoleon.  
Het Marine art rapport is gepubliceerd. 

 Enkele cijfers: 
• 1,250 deelnemers 
• 65 workshops 
meer dan 300 kunstwerken allerlei  

Filantropy VLIZ 
 Filantropie VLIZ 
 Looptijd: startdatum nog niet bepaald 

 Financiering: lidgelden, legaten, schenkingen, sponsorship 

 Contactpersoon: Jan Seys, Tina Mertens 

 Website: 

 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. 

 Recente activiteiten en producten: 
 In de zomer zijn twee jobstudenten actief geweest rond het uittesten van de lijst mogelijk te meten parameters  
 voor het "Strandobservatienetwerk”. Zij hebben een shortlist opgemaakt die verder bediscussieerd dient te worden. 

 

 

3. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

Samenwerkingsovereenkomst met Marine@UGent 
Looptijd: 2012 – 2017  

Contactpersoon:  Jan Mees 

 
Marine@UGent vormt een cluster van vijf faculteiten aan de Universiteit Gent (UGent) die werkzaam zijn binnen de 
mariene en maritieme wetenschappen. Het raamakkoord creëert een algemeen kader voor de relaties en 
samenwerkingsverbanden tussen de Universiteit Gent, vertegenwoordigd door de onderzoekscluster Marine@UGent, en 
VLIZ rond vijf hoofdassen: 
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1. Het bevorderen van de interfacultaire en multidisciplinaire – ad hoc of structureel – samenwerking tussen 
betrokken onderzoeksgroepen en het VLIZ door regelmatige contacten en uitwisseling van informatie;  
2. Het bevorderen, door deze samenwerking, van de uitstraling van UGent als topuniversiteit in de mariene 
wetenschappen en –technologieën en het VLIZ als internationaal coördinatie- en informatiecentrum; 
3. Het voorbereiden, afsluiten en opvolgen van specifieke, ad hoc institutionele samenwerkingsverbanden tussen 
UGent onderzoeksgroepen en het VLIZ; 
4. Het ontwerpen, de realisatie en het beheer van een multifunctioneel laboratorium te Oostende (1) en het ter 
beschikking stellen van de serrefaciliteiten te De Haan (2), voor UGent onderzoekers en studenten; en 
5. Het bevorderen van de visibiliteit en de valorisatie van het UGent (door VLIZ gefaciliteerd) marien/maritiem 
onderzoek. 

Recente activiteiten en producten: 

• 2-6 februari 2013: MarineArt tentoonstelling in UFO Gent 
• 16 mei tot 8 juni: MarineArt tentoonstelling in Fort Napoleon.  
• Het Marine art rapport is gepubliceerd. 
• Website online: www.marineatugent.be 

Samenwerkingsovereenkomst met NIOZ  
Looptijd:  ondertekend op 9 januari 2012, doorlopend 

Contactpersoon:  Jan Mees; André Cattrijsse, Wim Versteeg 

 
VLIZ en NIOZ zullen samenwerken i.k.v. mariene onderzoeks- en monitoringsprogramma’s, meer bepaald door het 
wederzijds ter beschikking stellen van data, materiaal, faciliteiten, kennis en expertise. Tevens wordt er ingezet op een 
gezamenlijke aanpak voor kennisontwikkeling en -verspreiding, het opzetten van onderwijsprogramma’s en het 
onderhouden van contacten met andere organisaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van 
zeewetenschappen. 

Recente activiteiten en producten: 

 Een samenwerkingsakkoord werd ondertekend. Aanvullend werd een overeenkomst gesloten voor gebruik & inzet  
 ROV Genesis op de onderzoeksschepen Belgica, Simon Stevin en Pelagia. 
 Samenwerking mbt ROV duurt twee jaar.  

Een delegatie van VLIZ bracht een bezoek op 30 september en 1 oktober 2013 aan het NIOZ kantoor te Texel om 
  de recente samenwerkingsovereenkomst te bespreken. Er werden concrete afspraken gemaakt m.b.t.  
 communicatie, databeheer, de uitwisseling van publicaties en de inzet van onderzoeksinfrastructuur. Tevens werd  
 een bezoek gebracht aan de faciliteiten van NIOZ, waaronder het onderzoekschip Pelagia, de laboratoria, het  
 ballastwater project en de nieuwe zeewierinstallatie. 
 
 

MOU – KMFRI 
Samenwerkingsovereenkomst met het Kenya Marine and Fisheries Research 
Institute 
 
Looptijd: 27 januari 2012, doorlopend 

Contactpersoon: Jan Mees, Delphine Vanhaecke 

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

 In januari 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VLIZ en KMFRI. 
Het raamakkoord creëert een algemeen kader voor de relaties en samenwerkingsverbanden tussen Kenya Marine and 
Fisheries Research Institute en VLIZ rond zes hoofdassen: 

1. Ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen (1) KMFRI en het zeewetenschappen 
netwerk in Kenia, en (2) het VLIZ en het zeewetenschappen netwerk in Vlaanderen, België.  
2. Ondernemen van gezamenlijk veldwerk, onderzoekexpedities, experimenten, monitoring en 
observatie-programma's.  
3. Uitwisseling van kennis en uitwisseling van (1) facultair, onderzoeks- en academisch personeel, (2) technische 
deskundigen (ICT-specialisten, gegevens en informatie managers, mariene technici, nautische deskundigen, 
communicatiespecialisten, enz.) en (3) studenten.  
4. Capaciteitsopbouw voor onderzoek, technologische ontwikkeling (incl. onderzoeksschepen en navigatie- en 
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bemonsteringsapparatuur), data management, en het onderwijs.  
5. Uitwisseling van gegevens en informatie.  
6. Gezamenlijk produceren van afgeleide producten uit onderzoek, data en informatie (bijvoorbeeld gezamenlijke 
wetenschappelijke publicaties, communicatie en voorlichting van producten zoals websites, boeken, posters, 
multimedia enz.). 

Recente activiteiten en producten: 

 - Een website toegewijd aan de hernieuwde en historische samenwerking met KMFRI is gelanceerd en biedt o.a. een  
 uitgebreide collectie aan mariene publicaties, een extensieve foto galerij van het KBP en de recente ontwikkelingen  
 in deze samenwerking. 
 - Keniaanse data sets uit de collectie van grijze literatuur werden deze zomer (2013) gearchiveerd en zullen  
 worden ontsloten in IMIS en MDA. 
 - Activiteiten omtrent de RV Mtafiti werden georganiseerd en/of gefaciliteerd in het kader van deze MoU (o.a.  
 perscommunicatie, ceremonie, training aan boord). 
- Op 31 augustus verliet de RV Mtafiti de haven van Oostende en startte haar zeven weken lange reis naar Mombasa. De 
bemanning kreeg een korte opleiding voor het gebruik van de wetenschappelijke apparatuur die opnieuw werd 
geïnstalleerd. Nadat het schip in Mombasa zal zijn toegekomen zal een doorgedreven opleiding worden aangeboden aan 
de bemanning en de wetenschappers van KMFRI. Het schip zal officieel ingehuldigd worden in Mombasa begin 
december.  
 
 

Samenwerkingsovereenkomst met MDK – afdeling Kust, Vlaamse Hydrografie  
Looptijd: 2003, doorlopend 

Contactpersoon:  Jan Mees; Francisco Hernandez; Tina Mertens 

Het VLIZ heeft sinds 2003 een samenwerkingsovereenkomst lopen met afdeling Kust m.b.t. de ontsluiting en 
uitwisseling van wetenschappelijke informatie en de exploitatie van meetgegevens van getijgebonden systemen, 
inclusief het Meetnet Vlaamse Banken.  

Recente activiteiten en producten: 

De samenwerkingsovereenkomst werd herwerkt en doorgestuurd naar afdeling Kust voor commentaar. Op 22 november 
2013 gaat een overleg door met afdeling Kust om de verdere samenwerking te bespreken.  

 

Contourites 
 Contourites, sediments deposited and affected by deep water bottom  
 currents 
 Looptijd: 

Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 

Contactpersoon: Simon Claus 

Website: http://www.contourites.org 

 Binnen het IGCP en het INQUA-project, met als doel het onderzoek naar contouriten te faciliteren en de kennis  
 van contourieten (diepzeesedimenten) te verhogen.  De UGent is UGent onder andere verantwoordelijk voor de  
 disseminatie en communicatie. VLIZ ontwikkelde hiervoor een webportaal, beschikbaar op www.contourites.org 

 Recente activiteiten en producten: 
 Een jobstudent maakte een overzicht van de globale contourite distributies. Deze werd tevens opgenomen in  
 Marine Regions. 
 

Support OBIS 
 Support Ocean Biogeographic Information System 
 Ondersteuning Ocean Biogeographic Information System 
Looptijd: onbepaald 
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Financiering: LifeWatch 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne, Lennert Tyberghein 

Website: http://www.iobis.org/ 

 VLIZ beheert OBIS systeem ter ondersteuning van het International Ocean Biogeographic Information System dat  
 deel uitmaakt van het IOC-IODE. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Harvest van EUROBIS, OBIS-SEAMAP, OBIS-CANADA, en SW Pacific OBIS is gelukt (juli 2013). 
 - Aphia taxon match webservice werd gebruikt. 
 - Biodiversiteitsindices werden herberekend. 
 - Statistieken (eerste cijfer is het huidige cijfer, tussen haakjes staat het oude cijfer): 
 * Totaal # records in OBIS: 37,018,672  (35.5 miljoen) 
 * # records op soort of subsoort: 28,386,610 (27.32 million) 
 * # records met genus of meer gedetailleerde determinatie: 32,376,063 (31.1 million) 
 * # geldige soortnamen met data in OBIS: 147,552 (146,496) 
 * # geldige mariene taxa in OBIS: 164,766 (163,313) 
 * # geldige mariene soortnamen: 121,202 (120,259) 
 * # geldige mariene genera: 27,601 (27,333) 
 * # datasets: 1,374 (1,130) 
  
 - IMIS wordt als basisreferentiesysteem voor metadata gebruikt. In een volgende fase wordt een meer  
 geautomatiseerde methode geïmplementeerd. 
  
 - Implementatie van Eurobis 'quality control' procedure op OBIS niveau is gestart 
  
- Voorbereidingsfase voor nieuwe harvest gestart 
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