
Vergadering van de wetenschappelijke commissie van 23 april 2010  1/6 

LIJST VAN LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN EN 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

 

INHOUD 

 

1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE FINANCIERING 

 

2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE FINANCIERING 

 

3. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

 

1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE 
    FINANCIERING 

CLAMER – Climate Change Impacts on the Marine Environment: 
Research Results and Public Perception 
 

Looptijd: 01.04.2010 – 30.09.2011 

Financiering: EC – FP 7 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

 

Het CLAMER project wordt gecoördineerd door het NIOZ (Texel, Nederland) en zal de kennis bundelen 

over de impact van de klimaatswijziging op Europese mariene ecosystemen en soorten, en over de 

publieke perceptie t.a.v. het probleem in de kustgebieden van de verschillende regionale zeeën.  

 

Het VLIZ is WP-leader voor communicatie (organisatie van een groot symposium in Brussel met side-

events in Europese mariene stations en aquaria; de aanmaak van een portaal/website, een film en een 

boek; contacten met de pers). 

 

Projectwebsite: te ontwikkelen, online vanaf juli 2010. 

 

Recente activiteiten en producten: kick-off meeting 15-16 maart 2010 te Brussel, project formeel 

gestart op 1 april 2010. 

 

EuroFleets – Towards an alliance of European research fleets 
 

Looptijd : 1 september 2009 – 31 augustus 2013 

Financiering: EC - FP 7 

Contactpersoon VLIZ: Andre 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. 

 

Het VLIZ zal binnen het project deelnemen aan een strategische visie op de Europese onderzoeksvloot 

en bijdragen tot het opstellen van een systeem om toegang te verkrijgen tot de onderzoeksschepen. 

Het VLIZ heeft tevens een coördinerende rol om aanbevelingen op te stellen met betrekking tot het 

ecologisch ontwerp van toekomstige Europese regionale onderzoeksschepen. 

 

Projectwebsite: www.eurofleets.eu  

 

Recente activiteiten en producten: op 8 april 2010 werd een call gepubliceerd voor ‘multidisciplinary 

ship-based training for European Postgraduate Student of Marine Related Sciences’ (Cork, Ireland, 

August 2010). Deadline: 14 mei 2010.  

 

http://www.eurofleets.eu/
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FOCA – Ferries Observando Canales Australes 
 

Looptijd: 01.04.2010 – 31.03.2011 

Financiering: Vlaamse overheid, departement internationaal Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 

In de archipel ten zuidoosten van de Stille Oceaan (Chili-Patagonië) worden oceanografische parameters 

intensief en real-time gemonitored via vaste ferry-routes (‘ships of opportunity’). De data worden vrij 

(‘open source’) ter beschikking gesteld van eindgebruikers ter ondersteuning van een meer duurzaam 

beheer van de kustwateren en als ‘early warning system’ voor toxische algenbloeien. 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. 

 

Projectwebsite: geen. 

 

Recente activiteiten en producten: ondertekening van het contract door alle partners – financiering 

fase 1 is rond (€44.000, nagenoeg volledig te besteden in Chili). 

 

IDO-Schelde – Indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor het 
Schelde-estuarium 
 

Looptijd: 01.01.2009 – 30.06.2010 

Financiering: Vlaamse overheid, departement MOW, afdeling Maritieme Toegang 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 

Opstellen van een set van duurzaamheidsindicatoren voor het opvolgen van trends en ontwikkelingen 

met betrekking tot beleidsrelevante thema’s, en dit in het kader van de langetermijnvisie en het 

streefbeeld voor het Schelde-estuarium (Vlaanderen-Nederland). 

 

VLIZ is opdrachtnemer, definieert een wetenschappelijk onderbouwde set indicatoren (fase 1) die 

gedragen wordt door wetenschappers en het beleidsniveau. Na databevraging (fase 2) worden de 

meta(data) verzameld en beschreven. Samenvattingen, indicatorfiches, technische beschrijvingen en de 

datasets worden ter beschikking gesteld via het Scheldemonitor-dataportaal (fase 3). 

 

Projectwebsite: http://www.scheldemonitor.org/indicatorenlijst.php  

 

Recente activiteiten en producten: publicatie van 5 fiches ‘Indicator samengevat’ (indicatorfiches) – tot 

einde juni worden 15 bijkomende fiches uitgebracht en deze worden via de website publiekgesteld. 

 

PEGASO – People for Ecosystem Based Governance in Assessing 
Sustainable Development of Ocean and Coast 
 

Looptijd: 01.02.2010 - 30.01.2014 

Financiering: EU–FP7 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 

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

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

van de Middellandse Zee en de 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.  

 

Projectwebsite: http://www.pegasoproject.eu  

 

Recente activiteiten en producten: kick-off meeting 12-14 april 2010 in Venetië, lancering van de 

website (12 april 2010) ontworpen door het VLIZ. 

 

http://www.scheldemonitor.org/indicatorenlijst.php
http://www.pegasoproject.eu/
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PESI – Pan-European Species directories Infrastructure 
 

Looptijd: 01.05.2008 - 30.04.2011 

Financiering: EU–FP7 

Contactpersoon VLIZ: Ward Appeltans 

 

Dit project gecoördineerd door de Universiteit van Amsterdam wil gevalideerde en gestandaardiseerde 

taxonomische nomenclaturen beschikbaar maken voor het biodiversiteitsbeheer in Europa. PESI zal de 

drie belangrijkste Europese soortenregisters integreren, nl. de European Register of Marine Species 

(ERMS), Fauna Europaea en Euro+Med Plantbase. 

 

Het VLIZ datacentrum werkt samen met 40 partners aan de uitbouw van één webportaal van alle 

Europese soorten. Het VMDC coördineert het mariene luik van dit project en beheert de website.  

 

Projectwebsite: www.eu-nomen.eu/pesi  

 

Recente activiteiten en producten: Ontwikkeling dataportaal: www.eu-nomen.eu/portal , incl. name 

validation tool en focal point databank (met informatie over nationale taxonomische expertise over 

gans Europa). Animatiefilm over het belang van een eenduidige Europese soortenlijst. Integratie van 

niet-Latijnse soortnamen en beschermingsstatus van Europese soorten. Deze producten zullen midden 

mei in Edirne (Turkije) getoond worden. 

 

THESEUS - Innovative technologies for safer European coasts in a 
changing climate 
 

Looptijd: 01.12.2009 - 30.11.2013 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon VLIZ: Simon Claus 

 

THESEUS 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. 

 

Projectwebsite: http://www.theseusproject.eu   

 

Recente activiteiten en producten: lancering projectwebsite; van 2-4 juni wordt aan de KULeuven de 

algemene projectvergadering gehouden (100-tal personen) met ondermeer een excursie en diner op 

een boot in het Schelde-estuarium; naar aanleiding van deze gebeurtenis zal een persmoment voorzien 

worden. 

  

 

http://www.eu-nomen.eu/pesi
http://www.eu-nomen.eu/portal
http://www.theseusproject.eu/
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2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE 
    FINANCIERING 

De Beagle-wedstrijd 
 

Looptijd: 01.09.2009 – 30.04.2010 

Partners: EWI actieplan wetenschapscommunicatie, Canvas, DAB Vloot, VLIZ  

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

 

Eind augustus 2009 vertrok vanuit Plymouth de klipper “Stad Amsterdam” voor een remake van de 

wereldreis van Charles Darwin met de Beagle. In het kielzog van dit project getrokken door de VPRO, 

organiseert CANVAS een scholenwedstrijd waarbij jongeren worden uitgedaagd om aan de hand van 

een filmpje te evoceren hoe zij denken dat de wereld er zal uitzien in 3009.  

 

VLIZ is – samen met Klasse, de KULeuven, het VIB en de KVAW – partner in dit project.  

 

Projectwebsite: www.canvas.be/beaglewedstrijd  

 

Recente activiteiten en producten: VLIZ hielp de inzendingen mee jureren en organiseerde i.s.m. DAB 

Vloot begeleide 1-dag expedities aan boord van de Zeeleeuw, voor de bijna-winnaars.  

 

BeRMS – Belgisch Register van Mariene Soorten 
 

Looptijd: onbeperkt, gestart eind 2009 (officiële lancering lijst in juni 2010) 

Financiering: VLIZ 

Contactpersoon VLIZ: Leen Vandepitte 

 

Het project is tweeledig: 

1. Opstellen van een lijst van alle mariene soorten die voorkomen in het Belgisch deel van de 

Noordzee. Deze lijst is momenteel in opbouw. Alle namen worden gecheckt op taxonomie, door de 

taxonomische editors verbonden aan het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS). Daarnaast 

worden al deze soorten voorgelegd aan veldexperten (wetenschappers en niet-wetenschappers) om 

te verifiëren of deze soorten ook effectief in het Belgisch deel van de Noordzee voorkomen (= 

verspreidingsvalidatie). Het document zelf zal in het Engels worden opgesteld. 

 

2. Opstellen van een lijst van alle soorten die zee- en kustgebonden zijn (zee, strand, duinen, slikken 

en schorren en estuaria). Rond deze lijst zullen een aantal webpagina’s opgesteld worden. Men zal 

kunnen zoeken op soortnaam, soortgroep (bijvoorbeeld wormen of weekdieren) en op habitat (zee, 

strand, duinen). Voor de grotere en meer herkenbare soorten zullen ook informatiefiches voorzien 

worden, waarin bijvoorbeeld veldkenmerken, leefgebied en biologische weetjes in zullen staan. 

Doelpubliek hiervoor is een breed publiek. 

 

Projectwebsite: in ontwikkeling  

 

Recente activiteiten en producten: Taxonomische en andere experten werden aangeschreven om 

ontwerplijsten per taxon te valideren. Begin juni zal de Belgische mariene soortenlijst in een document 

gepubliceerd en vrijgegeven worden. Deze lijst zal ook bijdragen aan de algemene Belgische 

soortenlijst die onder impuls van het KBIN samengesteld wordt. 

 

OMA – Open Marien Archief 
 

Looptijd: onbeperkt, gestart in 2006 

Partners: initiatief VLIZ, alle Belgische mariene wetenschappers 

Contactpersoon VLIZ: Heike Lust 

 

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

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

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

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

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

interface.  

 

Projectwebsite: http://www.vliz.be/NL/Zeebibliotheek/Bib_OMA  

 

Recente activiteiten en producten: 86 nieuwe records in de laatste 3 maanden. 

http://www.canvas.be/beaglewedstrijd
http://www.vliz.be/NL/Zeebibliotheek/Bib_OMA
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Historiek zeewetenschappen – De Belgische zeewetenschappen vroeger 
en nu 
 

Looptijd: onbeperkt, gestart eind 2009 

Partners: initiatief VLIZ, diverse experten 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 

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

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

onderzoeksstations aan onze kust beschrijven en het wetenschappelijke belang ervan op 

(inter)nationaal niveau illustreren.  

 

Projectwebsite: gedediceerde pagina’s op www.vliz.be onder cijfers en beleid, producten en projecten: 

Belgische zeewetenschappen vroeger en nu en zie ook www.wetenschatten.be  

 

Recente activiteiten en producten: document (draft) ter beschrijving van het eerste mariene station 

(P.J. Van Beneden) in Oostende: ligging, periode, onderzoeksactiviteiten, deelname van Belgische en 

buitenlandse wetenschappers; contacten met Stazione Zoologica Anton Dohrn in Napels. 

 

VLIZ Monitoring   
 

Looptijd: sinds augustus 20O2  

Partners: VLIZ, DAB Vloot en diverse onderzoeksgroepen 

Contactpersoon VLIZ: Andre Cattrijsse 

 

Opstellen van een langetermijnreeks van omgevingsvariabelen met maandelijkse frequentie. Het VLIZ 

verzamelt op 9 stations voor onze kust metadata die vrij ter beschikking worden gesteld aan elke 

geïnteresseerde.  

 

VLIZ neemt de stalen en voert de metingen uit terwijl de analyses van de stalen gebeuren i.s.m. UGent 

en VMM. 

 

Projectwebsite: http://www.vliz.be/monitoring/  

 

Recente activiteiten en producten: campagnes 2010 met de Zeeleeuw: 14 april 2010. De resultaten 

2009 zijn beschikbaar. 

 

 

3. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Eenheid Dier-Visserij 
(ILVO Visserij) 
Startdatum: 30/6/2006 

Onderwerp: Monitoringgegevens en visserijbiologische data - Vulgarisering van onderzoeksresultaten, 

ontwikkeling en beheer van databanken voor monitoringsgegevens en visserijbiologische data met 

betrekking tot de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en voor literatuurgegevens 

 

Recente activiteiten: aanmaak verschillende MS-Access databanken voor intern gebruik door 

verschillende afdelingen binnen ILVO-Visserij.  

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)  
Startdatum: 15/1/2007 

Onderwerp: informatie-uitwisseling en databeheer marien en kustgebonden onderzoek - Ontwikkeling 

en beheer van databanken en literatuur en de verspreiding van kennis. Databanken die betrekking 

hebben op de kustgebonden, tijgebonden en mariene ecosystemen. 

 

Recente activiteiten: samenwerking rond indienen voorstel Vlaamse bijdrage tot de Europese LifeWatch-

infrastructuur. 

http://www.vliz.be/
http://www.wetenschatten.be/
http://www.vliz.be/monitoring/
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Université Libre de Bruxelles,  Prof. Dr. F. Dahdouh-Guebas 
Startdatum: 22/10/2008 

Onderwerp: mangroves – ontwikkeling en beheer van databanken voor biodiversiteit van mangroven 

 

Recente activiteiten: werken aan mangrovedatabank en -website, werken met GEO-server voor het 

weergeven van distributies, aanleveren kaartje voor publicatie. 

Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Prof. Dr M. Vincx - Afdeling Mariene 
Biologie 
Startdatum: 1/1/2003 

Onderwerp: meiobenthos/macrobenthos/hyperbenthos/epibenthos - Ontwikkeling en beheer van 

databanken voor biodiversiteit 

 

Recente activiteiten: ondersteuning bij organisatie van het internationale Meiofaunacongres (juli 2010, 

Gent): abstractenboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


