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LIJST VAN LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN 

 

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 
EMODnet Secretariaat 

Looptijd: 2013- 

Financiering: 

Contactpersoon: Simon Claus, Tjess Hernandez 

Het voorstel van Vlaanderen om het EMODnet centraal secretariaat te hosten op de Innovocean 

Site werd goedgekeurd door DG MARE (Via Commissioner Maria Damanaki). Het secretariaat zal 

onafhankelijk opereren en bemand worden door de Europese Commissie via een tendering 

procedure waarbij organisaties die reeds actief zijn in EMODnet projecten niet mogen meedingen. 

De taken van het secretariaat bestaan er in de EMODnet projecten te monitoren en te evalueren en 

de communicatie en outreach van EMODnet te verzorgen. Momenteel loopt een open tender 

(deadline voor indienen 28 januari 2013) voor de bemanning van het secretariaat.  

Recente activiteiten en producten: 

Goedkeuring van EU voor hosten van secretariaat in Oostende, op Innovocoean site 

Persmededeling: http://www.vliz.be/NL/home/&p=show&id=3221 

 

EMODnet Central Portal 
Looptijd:2013- 

Financiering: 

Contactpersoon: Simon Claus, Tjess Hernandez 

Constructie EMODnet Centraal Portaal. Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal 

Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de dataproducten en data die verzameld worden 

binnen de thematische netwerken van EMODnet. Dit voorstel werd goedgekeurd door DG MARE 

Recente activiteiten en producten: 

 

http://www.vliz.be/NL/home/&p=show&id=3221
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23/11/2012: Meeting in DG MARE met de coordinatoren van EMODnet. Bespreking van het 

voorstel rond de bouw van het centrale EMODnet Portaal. Dit portaal zal gebouwd worden door 

het datacentrum van het VLIZ.  

 

Vlaamse marine en terrestrische biodiversiteitswaarnemingen, -
modellen  

en -datasystemen voor LifeWatch 
Looptijd: gestart 2012  

Financiering: Herculesstichting 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

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

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

LifeWatch. 

Recente activiteiten en producten: 

Met de lancering van het regionale prototype portaal werd opnieuw en belangrijke milestone 

gerealiseerd. Voor de  

taxonomische backbone werd verder gewerkt aan Algeabase en de taxon match van OBIS 

databank, werd overleg  

gevoerd met gerelateerde taxonomische initiatieven en werden de voorbereidingen opgestart 

voor de WoRMS  

steering group en de attributes workshop in december. 

De resultaten van de eerste actie data archeologie werden intern gepresenteerd en de 

prioriteiten voor de komende  

maanden werden vastgelegd. Voor het observatorium werden extra stalen genomen tijdens de 

MIDAS cruises en  

werd de aankoop van de geplande investeringen voorbereid. De samenstelling van de 

expertengroep die de uitbouw  

van het observatorium en de data archeologie adviseert werd vastgelegd. Een eerste bijeenkomst 

zal begin 2013 plaatsvinden. 

 GIFS 

 Geography of Inshore Fisheries and Sustainability 
 Geografie van de kustvisserij en Duurzaamheid 
 Looptijd: 2012-2014 

 Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën" 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh 

 Website: 

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

wordt geconfronteerd 

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

visbestanden hebben sociaal  

 economische gevolgen voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij. Het doel 

van de GIFS project is  

 om het socio-economische en culturele belang van kustvisserij in het studiegebied te verkennen 

http://www.lifewatch.eu/
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en om een  

 demonstratieproject op te zetten met betrekking tot gemeeschapsversterking 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: 

- Meeting met lead partner University of Greenwich, School of Science (UK) i.k.v. kustvisserij en 

kustzonebeheer, historische kustvisserijdata, GIFS website (12 oktober 2012) 

- Uitsturen enquête kustvisserij en kustzonebeheer naar regionale experten (NL, FR, UK, B) (i.s.m. 

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer) 

- Contactname instituten ikv metadatabevraging m.b.t. historische kustvisserijdata (NL, FR, UK) + 

opmaak metadata-overzicht 

- Kwaliteitscontrole en integratie Belgische kustvisserijdata (zie ook project HiFidata) 

- Vierde partnermeeting in Rennes (29 januari – 1 februari 2013) 

- Stakeholdermeeting i.k.v GIFS project gekoppeld aan de tweejaarlijkse studiedag Vissen in het 

Verleden in Oostende (29 november 2013) 

- GIFS partner meeting in Oostende (27, 28 november 2013) 

 

 

 Kustbarometer 

 Coastal Compass: Indicators as guidelines for integrated Coastal 
Zone  
 Management 

 KustKompas: Indicatoren als richtlijnen voor een Geïntegreerd 
Beheer van  
 Kustgebieden 

 Looptijd: mei 2012 - december 2012 

 Financiering: Provincie West-Vlaanderen 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

 Het Kustkompas bespreekt de 21 indicatoren en probeert ze te kaderen in een ruimer beeld. In 

het Kustkompas  

 wordt de informatie uit de barometer op een andere manier ter beschikking gesteld. De eerste 

editie werd  

 gelanceerd in maart 2006 

 Recente activiteiten en producten: 

- Finale teksten drukproef (Oktober 2012) 

- Lancering Kustkompas 2012 (7 december 2012) 
  

 EuroFleets 
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 EuroFleets - Towards an alliance of European research fleets 
 Looptijd: 01 september 2010 - 31 augustus 2013 

 Financiering: EC-FP7 

 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. 

  

 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. 

 Recente activiteiten en producten: 

 EuroFleets I gaat zijn laatste jaar in. Het rapport over de werkzaamheden van VLIZ is afgerond. 

Eurofleets II gaat  

 van start in  2014. VLIZ neemt geen leidinggevende rol meer in dit project, maar blijft actief. 

Simon Stevin is   

 opgenomen in de lijst van schepen die scheepstijd zullen aanreiken aan de Europese 

onderzoeksgemeenschap.  

 EuroFleets general assembly ging door in Potsdam op 22-26 oktober 2012. André Cattrijsse nam 

deel aan deze  

 meeting. 

 

 

 PEGASO 

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

 Looptijd: 01 februari 2010 - 30 juni 2014 

 Financiering: EU-FP7 

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

Debergh 

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

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

gemeenschappelijke  

 nieuwe benaderingen te ontwikkelen ter ondersteuning van geïntegreerd beleid voor de kust-, 

mariene en maritieme 

  gebieden van de Middellandse en Zwarte Zee op een manier die in overeenstemming is met en 

relevant is voor de  

 implementatie van het ICZM-protocol voor het Middellandse Zeegebied. 

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

- SDI Workshop (22-25/11/2012) is afgelopen. Meer dan 20 deelnemers hebben zich een week 

ondergedompeld in de programma's om zelf een Spatial Data Infrastructure op te zetten binnen 

hun eigen instituut. 

 

- PEGASO bijdrage op Littoral 2012 Conferentie: Abstract, Poster en oral poster presentation 27 

November 2012 

 

- PEGASO werkvergadering Parijs 29 november 2012 voor het uittekenen van inhoud en werkplan 

voor de PEGASO Regional Assessment 

 

 Planet Ocean 
 Planeet Zee 
 Looptijd: doorlopend, gestart 2007 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Evy Copejans 

 Website: http://www.planeetzee.org 

 Planeet Zee is een e-learning project voor jongeren uit het hoger secundair onderwijs (4e, 5e en 

6e jaar). Via de  

 open leeromgeving krijgen leerlingen vrije toegang tot 24 lesmodules die handelen over het 

hedendaags onderzoek  

 van de kust, zeeën en oceanen. 

 Project ontwikkeld in 2007 met externe financiering van EWI en i.s.m. DAB Vloot, SHE 

Consultancy, Studio Bal  

 Gehakt en vele wetenschappers. Sindsdien jaarlijks als wedstrijd naar Vlaamse scholen 

georganiseerd en uitmondend  

 in één week durende voorjaarsexpeditie op de Noordzee met winnende klas.                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                        

Recente activiteiten en producten: 

VLIZ grijpt de inzet van het nieuw onderzoeksschip Simon Stevin aan om te werken aan een 

opfrissing van het project. 

Planeet zee wordt in 2013 vervangen door klasproject rond Simon Stevin; het nieuwe “Planeet 

Simon Stevin” zal met interne middelen worden uitgewerkt om vanaf zomer 2013 kenbaar te 

worden gemaakt aan de buitenwereld. Momenteel zijn twee tijdelijke werknemers bezig aan de 

herwerking van de lesmodules. 

 



Wetenschappelijke kerngroep, 7 december 2012   

  6/35 

 

 

 Theseus 

 Innovative technologies for safer European coasts in a changing 
climate 
 Innovatieve technologiėn voor een veiligere Europese kust in een  
 veranderend klimaat 

 Looptijd: 01 december 2009 - 30 november 2013 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Simon Claus, Daphnis De Pooter 

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

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

voor menselijk  

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

factoren. De  

 innovatieve combinatie van mitigatie en adaptatietechnologieën die beschouwd worden, zullen 

rekening houden met  

 ecologische mitigatie maatregelen, hydro-morfodynamische technieken, acties om the impact op 

de samenleving en  

 economie te beperken en op GIS gebaseerde software om verdedigingsplannen te ondersteunen 

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

geïntegreerde  

 project (EUR 6.530.000) van de EU met 31 partnerinstituten (voor België KULeuven en VLIZ). Het 

project zal  

 gedurende de volgende vier jaar een systematische aanpak ontwikkelen voor het bepalen van 

een kust met verlaagde 

  risico’s voor de mens en een gezond kusthabitat, met het oog op veranderende 

klimaatscondities. Acht  

 studiesites, waaronder het Schelde-estuarium worden onderzocht binnen dit project. De meeste 

projectpartners  

 zijn kustingenieurs en kustecologen. 

  

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

grote publiek en  

 ontwikkelt en onderhoudt de projectwebsite. 

 Recente activiteiten en producten: 

 M36 Santander meeting (7-9 november 2011) 

 EMBOS 

 Development and implementation of a pan-European Marine 
Biodiversity  
 Observatory System 

 Looptijd: 01 februari 2011 - 01 februari 2015 

 Financiering: EU COST Action 

 Contactpersoon: Ward Appeltans 
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 Website: 

 Geplande activiteiten: coordination (executive committee), website, communication, workshops                              

 Recente activiteiten en producten: 

  Geen recente activiteiten te melden. 

 

 KNEU 

 Developing a Knowledge Network for European expertise on 
biodiversity  
 and ecosystem services to inform policy making and economic 
sectors 

 Looptijd: 01 november 2010 - 01 november 2013 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Annelies Goffin 

 Website: http://www.biodiversityknowledge.eu 

 Het creëren van een netwerk van kennis over biodiversiteit is een uitdaging, vooral omdat onze 

kennis zeer verspreid 

  is. 

 Dit project wordt gecoördineerd door het Helmholtz Centre for Environmental Research 

(Duitsland). The overall  

 objective of the project is to develop a recommended design for a scientific biodiversity Network 

of Knowledge  

 (NoK) to inform policy-makers, the policy‐making process and other societal actors. 

  

 Geplande activiteiten: Project website and information system for external communication and 

internal Network of  

 Knowledge (NoK) use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen recente activiteiten voor te melden. 

 

 

 MARBIGEN 

 Supporting research potential for MARine Biodiversity and 
GENomics in the 
  Eastern Mediterranean 

 Looptijd: 01 november 2010 - 31 april 2014 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Ward Appeltans 

 Website: http://www.marbigen.org 

 MARBIGEN is een Europees project van het Instituut voor Mariene biologie en Genetica (IMBG) van 

het Griekse  
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 centrum voor Marine Research (HCMR) gefinancierd in het kader van het zevende 

kaderprogramma. 

 Het doel is om ten volle gebruik te maken en het verder ontwikkelen van het 

onderzoekspotentieel van het IMBG  

 op het gebied van biodiversiteit. 

 Dit project wordt gecoördineerd door het Institute of Marine Biology and Genetics (Kreta). The 

main objectives of  

 this project are to exploit the full research potential of the Institute of Marine Biology and 

Genetics (IMBG) and to  

 expand its capacities in such a way as to place it firmly at the forefront of international research 

on marine  

 biodiversity and related disciplines (genetics, ecology and biotechnology). 

 
 Geplande activiteiten: 

- Board of External Advisors (BEA): Jan Mees 

- Training in marine biodiversity data management                                                                                             

                                                                                                                                                                 

 Recente activiteiten en producten: 

  Geen recente activiteiten te melden. 

 

 Kustcodex 

 Digital Juridic Codex Coastal Zone 
 Digitale Juridische Codex Kustzone 
 Looptijd: 2011-2012 

 Financiering: Afdeling Kust. VLIZ is subcontractant Kluwer. 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

 Website: http://www.kustcodex.be 

 Een online en vrij toegankelijk naslagwerk van internationale verdragen, Europese regelgeving, 

wetten, decreten en  

 reglementen van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke instanties in de Belgische kustzone. 

 De bestaande Codex Wetgeving Kustzone wordt in opdracht van Afdeling Kust verder 

uitgebouwd tot een  

 multifunctioneel en volledig digitaal beleidsinstrument. 

 In samenwerking met Kluwer en Hemmis zal VLIZ de KustCodex uitbouwen tot een online en vrij 

toegankelijk  

 naslagwerk van internationale verdragen, Europese regelgeving, wetten, decreten en 

reglementen van gewestelijke,  

 provinciale en gemeentelijke instanties in de kustzone van Vlaanderen en België. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen recente activiteiten te melden. 

  

 iMarine 

 Data e-Infrastructure Initiative for Fisheries Management and 
Conservation  
 of Marine Living Resources 
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 Data e-infrastructuur initiatief voor visserijbeheer en het instand 
houden  
 van levende marine resources 

 Looptijd: 01-11-2011-31-05-2013 

 Financiering: EU FP7 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Ward Appeltans 

 Website: http://www.i-marine.eu/ 

 De belangrijkste doelstelling van dit project is het lanceren van een initiatief om een data-

infrastructuur op te  

 richten en beheren ter ondersteuning van de principes van de ecosysteembenadering van het 

visserijbeheer en de  

 instandhouding van levende marine resources. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen recente activiteiten te melden. 

 

 

 EURO-BASIN 

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

 Financiering: 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

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

EURO-BASIN is de Europese tak van het Internationale BASIN Programma (analyse, synthese en 

integratie van het Europese bekken) gericht op klimaat en menselijke invloed, ecosysteem 

impact en de gevolgen voor het management van levende wezens in de Noord-Atlantische 

Oceaan. 

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

historical data  

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

Seas. Sources:  

 OBIS Europe, USA and Canada". Er is een samenwerking opgestart tussen EurOBIS en iOBIS om 

relevante datasets  

 te identificeren en om bij de data providers na te gaan of ze bijkomende data en informatie ter 

beschikking willen  

 stellen van EURO-BASIN. 

 Recente activiteiten en producten: 

  VLIZ heeft al haar taken reeds volbracht. 

 SeaDataNet II 

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

 Financiering: 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

 Website: 

 SeaDataNet II is een EU project waarin meer dan 50 partners - voornamelijk data centra 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 EU project waarin meer dan 50 partners - 

voornamelijk data centra 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: 

 Geen recente activiteiten te melden. 

  

 

 Scheldemonitor 

 Scheldemonitor, phase 4 
 Scheldemonitor, fase 4 
 

 Looptijd: gestart december 2010 

 Financiering: Vlaams Nederlandse Schelde Commissie 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin 

 Website: http://www.scheldemonitor.org 

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

monitoring in het  

 Schelde-estuarium. Dit portaal biedt u toegang tot Informatie over literatuur, projecten, datasets, 

maar ook tot  

 meetwaarden en kaartmateriaal onder Data. De Indicatoren visualiseren trends binnen het 

Schelde-estuarium. Deze  

 set aan indicatoren werd bepaald in een samenwerking tussen beleid en wetenschap. 

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

systeem als  

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

estuarium. Dit omvat  

 de voortzetting van de invulling van het informatiesysteem, de verdere ontwikkeling en invulling 

van het dataportaal  

 en het onderhoud en beheer van de website en achterliggende systemen. 
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 Binnen deze fase wordt het ScheldeMonitor dataportaal ingezet door de Vlaams-Nederlandse 

Scheldecommissie  

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

herverdelen van de gegevens 

  verzameld binnen het geïntegreerd monitoringprogramma van het Schelde-estuarium. Het gaat 

om hydro- en  

 morfodynamische, ecologische en fysisch-chemische gegevens verzameld door de meetdiensten 

van de Vlaamse en  

 Nederlandse overheid. Het geïntegreerd aanbieden van deze gegevens vormt een belangrijke 

meerwaarde in het  

 proces van de evaluatie van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als multifunctioneel 

estuarien watersysteem. 

                                                                                                                                                          

 Recente activiteiten en producten: 

 - Data aanlevering T2009 evaluatie Schelde-estuarium verliep vlot.  

 - Het plan voor de actualisatie van het ScheldeMonitor informatiesysteem werd gestroomlijnd 

met acties rond  

 actualisatie gepland binnen het compendium. 

 - Dataportaal telt op 18/09/2012 meer dan 26 miljoen fysische, chemische en biologische 

meetwaarden, waarvan  

 16 miljoen continue metingen  en 148 kaartlagen. 

 

 ISECA 

 Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas 
 Informatie systeem rond de Eutrofiėring van onze kustgebieden 
 Looptijd: 01/08/2009 -30/06/2014 

 Financiering: Interreg 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Simon Claus, 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 over actoren van B, UK, FR en NL binnen het thema eutrofiëring (IMIS 

database),  maar is  

 eveneens gericht op communicatie naar het brede publiek. 

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

observation data wordt  

 ontwikkeld en via het portaal beschikbaar gesteld. Coördinator is Adrinord, Lille. Zowel VITO als 

VLIZ zijn partners  

 voor België. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - nieuwe structuur website gelanceerd 

 - Infodag Nausicaa voor Franse stakeholders, VLIZ organiseert infodag voor België in 2013 

 - ISECA meeting 19-20 december te Antwerpen georganiseerd door VITO 
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 MERMAID 

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

 Looptijd: 01/01/2012-2016 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Jan Seys, Simon Claus, Hans Pirlet 

 Website: http://www.mermaidproject.eu 

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

multi-gebruik van  

 de oceanen voor energiewinning, aquacultuur en platform gerelateerd transport. 

 MERMAID ontwikkelt concepten voor offshore platformen die zowel energievoorziening, 

transport als aquacultuur  

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

organiseert ondermeer een  

 high level end user conference. Belgische eindgebruikers zijn DEME, De Nul, Flanders’ Maritime 

Cluster en Versluys. 

 Recente activiteiten en producten: 

 

- Verspreiding van de brochure van het MERMAID project 

- Uitwerking script van film over het project, contactname van personen voor interviews en 

vastleggen van filmlocaties 

- Verder uitbouwen van de projectwebsite http://www.mermaidproject.eu/ 

- Opvolging van projectmeeting Istanbul 24, 25 en 26 september 2012 

- MERMAID bijdrage op Littoral 2012 Conferentie: Abstract, Poster en oral poster presentation 27 

November 2012 

 

 MicroB3 

 Micro B3 (biodiversity, bioinformatics, biotechnology) 
 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 will innovatieve bio-informatica benaderingen en een legaal kader ontwikkelen om 

omvangrijke data over  

 mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, archaebacteriën en 

eencelligen  

 toegankelijk te maken voor marien ecosysteem biologie en om nieuwe doelen voor 

biotechnologische toepassingen  

 te definiëren. 

 Recente activiteiten en producten: 

 VLIZ nam deel aan de pilot van de Ocean Sampling Day (gelijktijdige Europese staalname voor 

metagenomische  

 analyse-viel samen met VLIZ monitoring campagne 20 juni) waarop stalen werden genomen voor 



Wetenschappelijke kerngroep, 7 december 2012   

  13/35 

 

metagenomische  

 analyse van het bacterieel DNA. De volgende staalnamecampagne wordt ingepland op 21 

december 2012. 

 

 

 EMODnet-Bio 

 European Marine Observation and Data Network - Biology Lot 
 Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel 
 Looptijd: 15 mei 2009 - 15 mei 2012 

 Financiering: Europese commissie (service contract) 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte, Simon Claus 

 Website: http://bio.emodnet.eu 

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

om mariene data  

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

eindgebruikers, binnen het  

 kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ ontwikkelt een online biologisch dataportaal 

en formuleert  

 hierbij aanbevelingen voor een toekomstig operationeel systeem voor Europa. VLIZ is 

coördinator van dit project. 

 Recente activiteiten en producten: 

 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. 

  

VLIZ coordineert een partnerschip van 21 instituten met expertise in marien biologische 

monitoring en databeheer  

 indien het porjectvoorstel wordt goedgekeurd. Ondermeer ULg, ILVO, IMARES, DELTARES en 

NIOZ als Belgisch- 

 Nederlandse partners en verder ook ICES, SAHFOS, SMHI, IBSS… Totaal budget indien project 

wordt  

 goedgekeurd 1,7 miljoen waarvoor 370.000 voor het VLIZ voor een looptijd van 3 jaar. 

 

 EuroMarine 

 EuroMarine - Integration of European Marine Research Networks of  
 Excellence 

 Looptijd: 01 januari 2011 - 01 januari 2013 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte 

 Website: http://www.euromarineconsortium.eu 

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

Marine  
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 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: 

 - herwerkt visie document voor de EuroMarine+ website uitgestuurd. 

  

 - homepagina van de website werd aangevuld met Facebook, Twitter & LinkedIn accounts.Twitter 

berichten van Jan  

 Mees worden integraal getoond op de EuroMarine website, op vraag van de WP coördinator. 

 As 4 van het Belgisch Operationeel Programma voor de 
visserijsector 
 As 4 van het Belgisch Operationeel Programma voor de 
visserijsector 
 Looptijd: tot 2013 

 Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: 

 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 opgestart,  

 die een ontwikkelingsstrategie zal uitwerken. 

 Recente activiteiten en producten: 

  Bijwonen van de voorstellingen met tussentijdse resultaten van twee goedgekeurde projecten: 

"Valduvis" en  

 "memo" 

 

 CSA MarineBiotech 

 CSA in Marine Biotechnology 
 Looptijd: 1/10/2011 (18 maanden) 

 Financiering: FP7 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.marinebiotech.eu/ 

MarineBiotech 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 door middel van een toekomstige 

ERA-NET-in mariene biotechnologie. 

 Recente activiteiten en producten: 
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  - De tweede workshop werd georganiseerd voor 'stakeholders' en 'funding agencies' in Hamburg 

om de recente  

 ontwikkelingen en activiteiten rond  het MarineBiotech project toe te lichten.  Updates rond de 

informatiesystemen  

 (Wiki-pages en IMIS interface) werden gepresenteerd. 

 - Op 16 Oktober werd een conferentie bijgewoond in Dusseldorf rond "The European Forum for 

Industrial  

 Biotechnology and the Biobased Economy". 

 - Een aanzet werd gegeven voor de organisatie van de eindconferentie in samenwerking met 

EMB, die zal doorgaan  

 op 12 Maart 2013. 

 - Ontwikkeling van projectvoorstel en samenstellen consortium voor het vervolgproject: ERA-NET 

in Marine  

 Biotechnology. 

 

 

 CSA Oceans 

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

 Financiering: FP7 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker, Willem De Moor 

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

 Deze FP7 ondersteunende actie die 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; 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: 

 - Onderhoud website en newsitems 

 - Verdere uitbouw communicatieplan 

 

 FOCA 

 Ferries Observando los Canales Australes 
 Looptijd: 01 april 2010 - 31 maart 2011 

 Financiering: Vlaamse Overheid, Departement Internationaal Vlaanderen 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

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

 real-time gemonitord 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. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Financieel tussentijds rapport werd opgeleverd in juli 2012 

  

 Finaal technisch en financieel rapport wordt opgeleverd in september 2012 

 

 MARS 

 The European Network of Marine Research Institutes and Stations 
 Europees netwerk van mariene onderzoeksinstituten en stations 
 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Bart Vanhoorne, Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.marsnetwork.org 

 Het MARS-netwerk is een stichting  opgericht door en opengesteld voor marien onderzoek in 

Europa stations. Bij  

 MARS aangesloten instituten zijn wereldleiders in het fundamenteel marien onderzoek en 

hebben belangrijke  

 onderzoeksfaciliteiten beschikbaar met direct toegang tot de oceaan. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen recente activiteiten. 

 

 JPI Oceans 

 JPI Healthy and Productive Seas and Oceans 
 Looptijd: 2010 (lange-termijn) 

 Financiering: Variabele bijdragen van de verschillende lidstaten 

 Contactpersoon: Willem De Moor 

 Website: 

 De JPI Oceans is een coördinerend en integrerend lange-termijn platform dat open is voor alle EU 

lidstaten en  

 geassocieerde landen die investeren in marien en maritiem onderzoek. De belangrijkste 

doelstellingen zijn 1) de  

 versnippering en duplicatie tegengaan; 2) gemeenschappelijke en flexibele initiatieven plannen; 

3) de samenwerking  

 vergemakkelijken en een toekomstvisie opbouwen en 4) efficiënte mechanismen voor interactie 

en kennisoverdracht 
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  tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de industrie en de beleidsmakers te ontwikkelen 

om de grote  

 uitdagingen van de toekomst efficiënter te kunnen aanpakken. 

  

 Recente activiteiten en producten: 

 - Op 9 Oktober werd het JPI Oceans secretariaat in Brussel plechtig ingehuldigd 

 - Op 10 Oktober verkoos de Raad van Bestuur een Uitvoerend Commité 

 - Een stagiaireplaats voor studenten en een positie als wetenschappelijk adviseur voor het JPI 

Oceans secretariaat in  

 Brussel werden gepubliceerd 

 - Een projectposter werd ontwikkeld en voor het publiek toegankelijk gemaakt op de project 

website 

 - In November werd een nieuwe lid verwelkomd in het JPI Oceans secretariaat te Brussel 

 

SeaForSociety 
Looptijd: 2012-2015 

Financiering:  FP7 (M&ML) 

Contactpersoon:  Karen Rappé (communicatie) 

Website:  www.seaforsociety.eu 

  

Dit project zal modaliteiten uitwerken voor stakeholderparticipatie rond het concept ‘Blue 

Society’. Aan de hand van ontwikkelde protocols zullen in diverse Europese regio’s bevragingen 

en consultaties van doelgroepen worden georganiseerd. Het project wordt gecoördineerd door 

Nausicaa en VLIZ participeert als lid van EurOcean. VLIZ zal vooral in een later stadium van het 

project meewerken aan het organiseren van stakeholdermeetings in België. 

  

Recente activiteiten en producten: 

Kick-off meeting project in maart 2012 (bijgewoond door Karen Rappé) 

 

Archeologisch Erfgoed in de Noordzee 

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE NORTH SEA. 

DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT ASSESSMENT METHODOLOGY AND APPROACH TOWARDS 

A SUSTAINABLE MANAGEMENT POLICY AND LEGAL FRAMEWORK IN BELGIUM. 

Cultureel erfgoed onder water is vrij onbekend. Toch vormt dit ondergedompeld erfgoed een 

belangrijk aspect van ons cultureel erfgoed, en biedt het enorme mogelijkheden voor 

wetenschappelijk en (inter)-culturele doeleinden. Maar deze unieke onderwater archief is in 

gevaar door de toenemende commerciële activiteiten op zee zoals winning van aggregaten, 

windmolenparken, baggerwerken, visserij, enz. Maar dit is niet de enige bedreiging. Dankzij de 

complexiteit van de staatsstructuur in België ontbreekt een solide regeling met betrekking tot 

onderwater cultureel erfgoed, ondanks het besef bij de politieke en administratieve niveau om 

verantwoordelijkheid op te nemen voor dit erfgoed. 

Het project biedt oplossingen voor deze problemen via de realisatie van drie belangrijke 

wetenschappelijke doelen die direct gerelateerd zijn aan de valorisatiedoelstellingen van het 

project:  
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(i) nieuwe en verbeterde remote sensing-technieken en een efficiënte survey methodologie voor de 

beoordeling van cultureel erfgoed onder water aanbieden aan belanghebbenden;  

(ii) een nieuw, duurzaam beheerkader met betrekking tot cultureel erfgoed onder water, en met 

inbegrip van mariene ruimtelijke ordening aanbieden aan belanghebbenden;  

(iii) een praktische leidraad opmaken voor de belanghebbenden over hoe de nieuwe methodiek te 

implementeren en management aanpak. 

In dit project zal nauw worden samengewerkt met mariene bedrijven, overheidspartners, visserij, 

havenautoriteiten, maatschappelijke actoren en de wetenschappelijke wereld. Dit gebeurt onder 

andere door verschillende adviescommissies. 

Looptijd: start november 2012 , 4 jaar 

Financiering: IWT – Strategisch Basisonderzoek 

Contactpersoon: Tine Missiaen. 

Het consortium bestaat uit Universiteit Gent, Agentschap Onroerend Erfgoed, Deltares en 

VLIZ. 

Website: http://www.archeo-noordzee.ugent.be/  

Recente activiteiten en producten: 

Het project werd in juli 2012 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IWT. 

 

2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – 

INTERNE     FINANCIERING 

Marine Regions 

Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine 
names 

 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Simon Claus, Nathalie De Hauwere 

 Website: http://www.marineregions.org 

 Het "Marine Regions" systeem 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: 

 Lancering website (http://www.marineregions.org) 30/11/2012 

http://www.archeo-noordzee.ugent.be/
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ICSU WDS 

VLIZ participation ICSU World Data System 
VLIZ participatie ICSU World Data System 

 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

 Website: http://www.icsu-wds.org/ 

 De International Council for Science (ICSU) creëert een  Wereld DataSysteem (WDS), waarmee het 

hoopt een  

 gemeenschappelijk, maar multidisciplinair, wereldwijd gedistribueerd datasysteem te 

ontwikkelen. VLIZ is lid van de  

 ICSU WDS. 

 De International Council for Science (ICSU) creëert een  World Data System (WDS). Met dit WDS 

mikt ICSU op  

 het realiseren van een  gemeenschappelijk, maar multidisciplinair wereldwijd gedistribueerd data 

systeem. VLIZ wil  

 hieraan bijdragen door een component te vormen binnen dit data systeem voor mariene 

biodiversiteitsgegevens. 

 Recente activiteiten en producten: 

 VLIZ nam deel aan de ICSU World Data System meeting in oktober die vanaf dit jaar back to back 

met de  

 tweejaarlijkse CODATA Conference wordt georganiseerd. Het lidmaatschap werd bevestigd met 

de ondertekening  

 van een officiële overeenkomst. VLIZ voerde op aanvraag een review uit van een Chinees data 

center dat het  

 lidmaatschap ambieert. 

 

Marine Paleontology 

Mariene Paleontologie 
Looptijd: doorlopend, gestart eind 2012 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Thomas Verleye, Tim Verstraeten 

Website: / 

IMIS databank uitbreiden met marien paleontologische literatuur gepubliceerd door Belgische 

instituten. Dit betreft zowel peer-reviewed publicaties als de grijze literatuur, en dit zo ver 

mogelijk in de tijd. Dit project heeft als doel een gerichte online-zoekfunctie te creëren voor 

marien paleontologische literatuur. Hierbij zullen tevens de mariene fossiele soorten welke 

bestudeerd worden door Belgische onderzoeksgroepen en instituten, alsook hun 

chronostratigrafisch (temporeel) en geografisch voorkomen, geïdentificeerd worden.  

Recente activiteiten en producten: 

-selecteren relevante wetenschappelijke instituten 

-identificeren van niet peer-reviewed publicaties (mémoires, annales, bulletins, thesissen) 

-opmaak query bevraging Web of Science (peer-reviewed publicaties) 
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-ontsluiten publicaties in IMIS 

 

 Kustbarometer 

 Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast 
 Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust 
 Looptijd: gestart 2004 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh 

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

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

informatieve fiche per  

 indicator. 

 Recente activiteiten en producten: 

De Kustbarometer wordt jaarlijks geactualiseerd door het VLIZ. Dit jaar werd de actualisatie 

gekoppeld aan het Kustkompas. De resultaten zullen ter beschikking worden gesteld via de 

websites van de kustatlas en de kustbarometer. 

 PAM 

 Monitoring Porpoises through Passive Acoustic Monitoring 
 Bruinvissenmonitoring via Passieve Akoestische Monitoring 
 Looptijd: doorlopend, gestart 2006, heropgestart 2010 

 Financiering: Interne projecten, VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

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

onderzoeksplatform de R/V 

  Zeeleeuw. Naast de vogeltellingen (ESAS methode) worden door INBO ook waarnemingen van 

zeezoogdieren  

 systematisch opgevolgd.  

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

op detectie van  

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

manier een bijdrage 

  te leveren tot een verbetering van de huidige schattingen van de populatie-aantallen op het 

Belgisch deel van de  

 Noordzee. Praktische ondersteuning vanuit dept. Onderzoeksinfrastructuur, coördinatie en 

uitvoering C&B. 

 Recente activiteiten en producten: 

 6 juli 2012 proefsurvey PAM op Simon Stevin 

 19 september 2012 PAM survey in combinatie met de monitoring en tellingen van de kust- en 

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

 Financiering: Interne projecten, VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, 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: 

- Contactname van de mariene onderzoeksgroepen en verspreiding van de opgemaakte CV's en 

abstracts naar de mariene onderzoeksgroepen voor de publicatie van een brochure in het kader 

van hoofdstuk 1 van het Compendium. 

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

afstemming data- en informatiesystemen voor tellingen in het kader van hoofdstuk 1 van het 

Compendium (telling voorzien voor eind december). 

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

1 van het Compendium.  

 Seastats 
 Zeecijfers 
 Looptijd: doorlopend, gestart 2007 

 Financiering: Interne projecten, VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh 

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

 Objectief en betrouwbaar cijfermateriaal over Kust en Zee. 

 Selecteren en verzamelen, beschrijven en digitaal ter beschikking stellen van beleidsrelevante en 

wetenschappelijk  

 onderbouwde cijfers uit bronmateriaal (vooral wetenschappelijke documenten). De eindgebruiker 

zoekt op  

 trefwoorden in het zoekscherm, of op basis van een keuzemenu van (sub)rubrieken. Elk cijfer 

wordt kort  

 omschreven (max. 1 korte zin) met een verwijzing (link) naar auteur of bron, en digitaal 

brondocument (IMIS).  

  

 Planning, onderbouwing en uitvoering: screenen van documenten, databank, online applicatie.                                 

  
 Recente activiteiten en producten: 

 Jobstudent juli 2012: Invoer nieuw cijfermateriaal voor de kust en zee uit meer dan 20 

publicaties in de databank  

 Zeecijfers, goed voor een totaal van 898 nieuwe zeecijfers. 
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 HiFiDATA 

 A century of sea fisheries in Belgium 
 Een eeuw zeevisserij in België 
 Looptijd: doorlopend, gestart eind 2008 

 Financiering: VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh 

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

 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. 

 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,...). 

 

 Recente activiteiten en producten: 

- digitaliseren en integreren van QC gedetailleerde maandelijkse aanvoerstatistieken voor 

alle soorten, naar visgrond, voor periode 1951-1967, en bijkomende aanvoergegevens 

opgesplitst naar lengteklasse, voor de 7 belangrijkste commerciële soorten van de 

Belgische zeevisserij.  

- digitaliseren en integreren van CC gegevens ‘vloot’ en inspanning van de vloot uit NIS 

landbouwstatistieken  

- Uitbrengen van twee a1 publicaties 

- Bezoek aan sleutel-instituten mbt data en informatie over de historiek van de Belgische 

zeevisserij (Visserijmuseum Oostduinkerke, Heemkundige kring De Plate, VIOE,..) voor de 

uitbouw van het netwerk en het vervolledigen van de collecties in de zeebibliotheek  

 OMA 

 Open Marine Archive 
 Open Marien Archief 
 Looptijd: doorlopend, gestart in 2006 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Jan Haspeslagh, Heike Lust 

 Website: http://www.vliz.be/oma 
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 Vrije toegang tot de digitale collectie van publicaties van de Belgische mariene wetenschappers. 

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

beschikbaar  

 gemaakt op de VLIZ-website, met als doel de zichtbaarheid, de verspreiding en het gebruik van 

de Vlaams/Belgische 

  mariene onderzoeksresultaten maximaal te bevorderen.  

  

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

VLIZ-server en  

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

interface. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Totaal aantal publicaties in OMA: 13.215 

 Wetenschatten 

 Scientific Treasures: four centuries of Coastal Research in the 
picture 
 Wetenschatten : vier eeuwen kustonderzoek in beeld 
 Looptijd: doorlopend, gestart in 2008 

 Financiering: Startbudget: Provincie West-Vlaanderen, VLIZ; Huidige financiering: VLIZ 

 Contactpersoon: Heidi Debergh, Heike Lust 

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

  

 Vier eeuwen kustonderzoek in beeld: historische illustraties, foto’s, kaarten en plannen van de 

eigen mariene regio,  

 en van belangrijke zeeonderzoekers van bij ons. Alle items worden voorzien van de nodige 

duiding (titel, bron,... )  

 en korte inhoudsbeschrijving.                                                                                                                        

                                

 Recente activiteiten en producten: 

 In juli en augustus 2012 werden 3004 nieuwe beelden opgeladen in Wetenschatten 

 Marine sciences history - The Belgian marine sciences in the past 
and the 
 present 

 Historiek zeewetenschappen - De Belgische zeewetenschappen 
vroeger en 
  nu 

 Looptijd: doorlopend, gestart eind 2009 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Cijfers_Beleid_Historiek_Zeewetenschappen 
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 Levensloop en werk van wetenschappers en markante figuren voor het zeewetenschappelijk 

onderzoek in  

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

onderzoeksinitiatieven en -stations 

  aan onze kust beschrijven en het wetenschappelijke belang ervan op (inter)nationaal niveau 

illustreren. 

  

 Rol van het VLIZ: coördinatie en uitvoering.                                                                                                     

  

Recente activiteiten en producten: 

- 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. 
  

 ICZM 

 Integrated Coastal Zone Management and support of the 
Coordination  
 Centre for Integrated Coastal Zone Management 

 Geïntegreerd kustzonebeheer en ondersteuning van het 
Coördinatiepunt  
 Duurzaam Kustbeheer 

 Looptijd: doorlopend, deel kerntaken VLIZ 

 Financiering: Interne projecten, VLIZ, subsidietoelage van de Provincie West-Vlaanderen 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

 Website: 

 Opvolging van dossiers omtrent Geïntegreerd kustzonebeheer.  

  

Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CDK) is het forum voor geïntegreerd 

kustzonebeheer in België. 

De ondersteuning van het Coördinatiepunt gebeurt op verschillende vlakken:  

- partner van het CDK, zetelt in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuurlijk 

Overleg; 

- ondersteuning bij de invulling van de’ Kustbarometer’ (indicatoren voor de kustzone) en de 

daaraan gekoppelde  website; 

- lid van de redactieraad van de publicatie het ‘Kustkompas’.   

- actieve rol bij de invulling van de Kustatlas (inhoud, website hosting), voorzitter van de 

werkgroep opgericht voor  

de actualisatie van de digitale Kustatlas;  

- lid van de werkgroep ‘Ruimtelijke Planning op Zee’/ Marine Spatial Planning’. 

Verder is er een algemene ondersteuning met data- en informatieverstrekking, en communicatie 

(bv. ‘Grote Rede  

indicatorenrubriek’). 

 Recente activiteiten en producten: 

  

VLIZ is lid van Dagelijks Bestuur van VLIZ: deelname in vergadering van het DB op 4 december 

2012. 



Wetenschappelijke kerngroep, 7 december 2012   

  25/35 

 

 

VLIZ is voorzitter van de werkgroep Kustatlas/kustkompas. Lancering van van het kustkompas is 

voorzien voor 07/12/2012. 

 

 MarBound 

 VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase 
 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Simon Claus, Bart Vanhoorne, Nathalie De Hauwere 

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

 Maritieme grenzen van over heel de wereld (o.a. Exclusief Economische Zones EEZ). Dergelijke 

grenzen zijn  

 belangrijk voor vele toepassingen. In de biogeografie kan bijvoorbeeld een laag van EEZ-

polygonen worden gebruikt  

 om soortenlijsten per land op te stellen. 

 Recente activiteiten en producten: 

  Finaliseren nieuwe versie van MARBOUND 7.0 en finaliseren integratie van MARBOUND en 

VLIMAR database. 

 

 MIDAS 

 Marine Information and Data Acquisition System 
 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez 

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

 Deze reeks van programma's werd ontwikkeld om de cruises van de RV Zeeleeuw te plannen, de  

 onderzoeksactiviteiten te registreren en die tijdens deze cruises en navigatie, metereological en 

oceanografische  

 parameters vast te leggen onderweg. 

 Recente activiteiten en producten: 

  Geen recente activiteiten te melden. 

 

 VLIMAR 

 The VLIZ Marine Gazetteer 
 VLIz MARiene Gazetteer 
 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Simon Claus, Bart Vanhoorne, Nathalie De Hauwere 

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

 Lijst van geografische termen gekoppeld aan geografische informatie over en kaarten van deze 
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plaats. De  

 geografische dekking is wereldwijd, maar de nadruk ligt op het Belgisch Continentaal Plat, het 

Schelde-estuarium en  

 de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Eén van onze belangrijke <a  

 href="http://www.vliz.be/NL/vmdcdata/VMDC_Datasystemen">datasystemen</a>. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Vlimar is overgegaan in marineregions. 

 Non indigenous species 

 Non indigenous species in the Belgian North Sea and surrounding 
estuaries 
 Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en  
 aanpalende estuaria (VLIZ alien species Consortium) 

 Looptijd: doorlopend, gestart 2006-2007 

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

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Leen Vandepitte 

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

 inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria 

 

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

Noordzee en  

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

kenmerken van de soort  

 beschreven zijn en hoe en wanneer de soort hier terecht gekomen is, met mogelijke gevolgen 

hiervan. 

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

inheemse soorten in het  

 studiegebied geïdentificeerd en voorzien van een beschrijving (taxonomie, verspreiding, 

oorspronkelijke distributie  

 en migratie naar studiegebied, ecologie…). De informatie wordt gebundeld in een fiche, incl. 

referentielijst met  

 digitaal beschikbare full-text bronnen. De fiches worden samen met achtergrondinformatie 

(WoRMS) online ter  

 beschikking gesteld.  

  

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

coördinatie en  

 communicatie met de expertengroep.                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

         

 Recente activiteiten en producten: 

Verspreiding van de VLIZ Special Publication onder het consortium, raad van beheer, 

wetenschappelijke commissie en andere geïnteresseerden: 

 

Vandepitte Leen, De Pooter Daphnis, Lescrauwaet Ann-Katrien, Fockedey Nancy & Jan Mees (eds) 

- 2012. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. 

VLIZ Special Publication 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, België. 372 pp. ISBN: 

978-817451-9-2. 
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 Ondersteuning bij Organisatie congres Mariene Invasieve Soorten (ILVO) 

 

 EurOBIS 

 European Ocean Biogeographic Information System 
 Looptijd: gestart 2004  

 Financiering: 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.marbef.org/data/eurobis 

 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: 

 Mijlpaal in november: er zijn 400 datasets beschikbaar via EurOBIS. 

  

 EurOBIS nam deel aan de OBIS-SG meeting die doorging van 19-21 november in Oostende. 

EurOBIS zal OBIS  

bijstaan in de volgende harvest van data, en maakt ook deel uit van de informele werkgroepen 

rond kwaliteit van data en metadata. 

 

 BeRMS 

 Belgian Register of Marine Species 
 Belgisch Register van Mariene Soorten 
 Looptijd: doorlopend, gestart eind 2009 (officiële lancering lijst juni 2010) 

 Financiering: VLIZ 

 Contactpersoon: Wim Decock, Leen Vandepitte 

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

 Het Belgische mariene soortenregister lijst alle soorten op die voorkomen in het Belgisch deel 

van de Noordzee, de  

 stranden, slikken, schorren, kustduinen en estuaria (Zeeschelde, Ijzermonding, zeehavens, 

brakke of zoute plassen 

  (denk hierbij aan Dievengat, Spuikom, Galgenweel, …)). 

 Recente activiteiten en producten: 

 er werd een overzicht opgesteld van alle soorten die uit de oorspronkelijk opgestelde Belgische 

mariene soortenlijst  

 werden geschrapt door de geografische editors.  

  

 Voor elke soort wordt een reden gegeven waarom deze niet in de Belgische soortenlijst 

thuishoort. Bij vragen of  

 meldingen over soorten voor België, kunnen we nu eerst deze lijst raadplegen, vooraleer advies 

te vragen aan de  

 experten. 

 HERMIONE 
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 Hotspot Ecosystem Research and Man's Impact on European Seas 
 Looptijd: 2011-2012 

 Financiering: intern 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte, Daphnis De Pooter 

 Website: 

 Binnen WP5 van het HERMIONE project werd VLIZ aangesproken met de vraag een geïntegreerde 

databank te  

 ontwikkelen waarin alle beschikbare datasets worden geïntegreerd zodat wetenschappers op een 

eenvoudige manier  

 de verspreiding en interconnectiviteit van chemosynthetische ecosystemen kunnen analyseren. 

 Recente activiteiten en producten: 

 HERMIONE WP5 databank werd gedurende de zomer nog aangevuld met (beperkte) extra data. 

De databank is nu  

 volledig afgewerkt en opgeleverd. 

  

 Er werd een slide over het VLIZ databeheer en integratie proces aangeleverd aan Ann Vanreusel. 

Deze werd  

 gebruikt in een presentatie over WP5 (werkproces en resultaten biodiversiteitsanalyse) op een 

HERMIONE meeting  

 begin september. 

 

 AfReMaS 

 African Register of Marine Species 
 Afrikaans Register van Mariene Soorten 
 Looptijd: doorlopend 

 Financiering: intern 

 Contactpersoon: Wim Decock, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.marinespecies.org/afremas 

 Het Afrikaanse Register van Mariene soorten is een taxonomische databank met een overzicht 

van de mariene  

 soorten die waargenomen werden langs de Afrikaanse kusten. 

  

 Het Register werd oorspronkelijk uitgewerkt als MASDEA, het mariene soortenregister van Oost-

Afrika. De  

 geografische scope werd onder impuls van ODINAFRICA uitgebreid tot alle Afrikaanse mariene 

wateren.  

  

 De verdere aanvulling van de lijst zal een samenwerking zijn tussen ODINAFRICA, verschillende 

Afrikaanse mariene  

 wetenschappers en het VLIZ. 

 Recente activiteiten en producten: 

 De AfReMaS website wordt gelanceerd in de week van 26 november 2012. 
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 WoRDSS 

 World Register of Deepsea Species 
 Wereldregister voor diepzeesoorten 
 Looptijd: doorlopend 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

 Website: http://www.marinespecies.org/deepsea 

 Het Wereldregister van Diepzeesoorten heeft als doel het samenbrengen van de meest recente 

taxnomy, samen  

 met een aantal identificatiesleutels (online of op papier) die aangeraden worden door 

taxonomische experten.  

 Bovendien zal de taxonomische informatie aangevuld worden met op kwaliteit gecontroleerde 

foto's, die kunnen  

 helpen bij het identificeren van de soorten. 

  

 Voor diepzeebiologen zal deze website een snelle toegang bieden tot informatie over 

diepzeesoorten 

 Binnen WoRMS wordt een thematische lijst rond diepzeesoorten samengesteld, onder impuls van 

het Natural  

 History Museum (NHM) in Londen. De basis voor deze lijst wordt gevormd door de data 

verzameld tijdens het  

 INDEEP project. VLIZ voorziet technische ondersteuning (ontwikkeling website + aanvullen 

WoRMS) alsook hulp bij 

  het linken van taxonomische namen met WoRMS. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Het wereldregister voor diepzeesoorten wordt normaalgezien gelanceerd in de week van 3-7 

december, tijdens het  

 Deep-Sea Biology Symposium in Nieuw-Zeeland. 

 WoRMS 

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

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

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.marinespecies.org 

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

uitgebreide lijst  

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

prioriteit gaat naar  

 geldige namen, worden andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat dit register kan dienen 

als een gids om  

 taxonomische literatuur te interpreteren. 

 Recente activiteiten en producten: 

  

 Persbericht: At Least One-Third of Marine Species Remain Undescribed, uitgestuurd op 15 
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november 2012. 

 Dit persbericht is gelinkt aan het WoRMS artikel: Appeltans et al., The Magnitude of Global 

Marine Species  

 Diversity, Current Biology (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2012.09.036 dat 'in press' is. 

  

 WoRMS capteerde in november ook de wereldlijst van mariene (kustgebonden) Staphylinidae 

(Insecten,  

 kortschildkevers). Deze lijst is een waardevolle bijdrage aan WoRMS, gezien de mariene insecten 

nog  

 ondervertegenwoordigd zijn. 

  

 Eind oktober werd de Mangrove Reference Database and Herbarium (MRDH) geupdate met 9 354 

nieuwe  

 specimens. 

 

 ICES WGHIST 

 ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries 
 ICES Werkgroep inzake de historiek van vis en visserijen 
 Looptijd: maart 2012-2015 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

 De WG brengt visserij wetenschappers, historici, biologen, databeheerders en analisten met 

belangstelling voor  

 langetermijnsveranderingen in het mariene milieu, en zijn gericht op het verbeteren van het 

begrip van de lange- 

 termijn dynamiek in de vispopulaties en de effecten op het ecosysteem van de visserij. De 

resultaten worden  

 gebruikt voor het instellen van referentiekaders voor beheer, restauratie en instandhouding van 

de visbestanden en  

 ecosystemen. 

 Recente activiteiten en producten: 

Opmaak Report of the Working Group on the History of Fish and Fisheries  

(WGHIST) 5-7 September 2012 Oostend, Belgium  

 Aquaculture Flanders 
 Aquacultuur Vlaanderen 
 Looptijd: start 2010 

 Financiering: intern 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey, Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.aquacultuurvlaanderen.be/ 

 Website ontwikkeld voor het netwerk Aquacultuur Vlaanderen die het aquacultuurlandschap in 

Vlaanderen wil  

 schetsen dat laatste jaren aan dynamisme en ondernemingskracht heeft gewonnen. 

 Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Gent, Prof. Dr. Sorgeloos - Lab. Aquacultuur & ARC 
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 Opstellen van een website aquacultuur in Vlaanderen in opdracht van het informele netwerk 

Aquacultuurplatform  

 Vlaanderen. Deze zal verder ingevuld en onderhouden worden door Nancy Nevejans (ARC) 

 Recente activiteiten en producten: 

  

 - Structurele en visuele aanpassingen aan de website in functie van nieuwe structuur van het 

platform 

 - Organisatie van een frisse layout van een standaard uitnodiging voor het jaarlijkse Vlaams 

Aquacultuur symposium  

 Flanders Marine Biotechnology Platform 
 Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen 
 Looptijd: start 01/02/2012 

 Financiering: intern 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: 

 Dit platform beoogt de visibiliteit 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: 

 - Verdere ontwikkeling van de website 

 MARS  

 The European Network of Marine Research Institutes and Stations 
 Europees netwerk van mariene onderzoeksinstituten en stations 
 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Bart Vanhoorne, Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.marsnetwork.org 

 Het MARS-netwerk is een stichting  opgericht door en opengesteld voor marien onderzoek in 

Europa stations. Bij  

 MARS aangesloten instituten zijn wereldleiders in het fundamenteel marien onderzoek en 

hebben belangrijke  

 onderzoeksfaciliteiten beschikbaar met direct toegang tot de oceaan. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen recente activiteiten. 

 Compendium for Coast and Sea 
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 Compendium voor Kust en Zee 
 Looptijd: gestart in 2010, doorlopend 

 Financiering: financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

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

  

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

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

bundelen (gepubliceerde 

  wetenschappelijke rapporten, indicatorenrapportages en relevante beleidsdocumenten). Het 

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: 

- 8 oktober 2012 expertengroep Compendium voor Kust en Zee (progress meeting) 

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

voorzien voor eind december) 

- Contactname mariene onderzoeksgroepen ter voorbereiding van de brochure 'mariene 

onderzoeksgroepen' 

- Ondersteuning van coauteurs bij het schrijven van de themateksten van hoofdstuk 2 (gebruik 

van de zee) 

- Overleg met Dienst Marien Milieu (03/12) ter voorbereiding van hoofdstuk 3 (raakvlak 

wetenschap-beleid).  

- Voorbereiding vademecum beleidsinstrumenten 

- Voorstelling van het Compendium voor Kust en Zee op het overleg van de kustwacht (07/12) 

- Uitwerken van huisstijl in samenwerking met Cayman (moodboard) 

 

AlgaeBase 

AlgaeBase 
AlgaeBase 

 Looptijd: 13 juni 2012 – 1 augustus 2013 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.algaebase.org 

 AlgaeBase is een database met informatie over algen (terrestrische, mariene en zoetwater 

organismen). Op dit  

 moment zijn de gegevens voor de mariene algen, in het bijzonder zeewier, het meest compleet. 

Voor het gemak  

 zijn de zeegrassen ook opgenomen in deze databank, ook al zijn het  bloeiende planten. 
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 Recente activiteiten en producten: 

 Alle taxonomie uit Algaebase werd overgenomen in WoRMS. 

 Er worden voorlopig geen verdere acties ondernomen: wegens gezondheidsredenen is Mike 

Guiry - de beheerder van  

 Algaebase - voorlopig niet in staat om de samenwerking tussen VLIZ & Algaebase (Ryan Institute) 

verder te zetten. 

 

 

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: 

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: 

 De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats op 23 augustus 2012 te 

Oostende. 

 Marine@UGent heeft een coördinator aangeduid, m.n. Ines Tavernier. Er werd reeds samengezeten 

met VLIZ om de communicatie m.b.t. Marine@UGent te bespreken alsook de invulling van de 

walfaciliteiten Oostende. 

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

Contactpersoon:  Jan Mees; André Cattrijsse 

 

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 -
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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: 

 De samenwerkingsovereenkomst werd gefinaliseerd en zal ondertekend worden op 9 januari 

2013 te Oostende. 

 

 

MOU – KMFRI 
Samenwerkingsovereenkomst met het Kenya Marine and Fisheries 
Research Institute 
 

Looptijd: 27 januari 2012, doorlopend 

Contactpersoon: Jan Mees 

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 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: 

 In januari 2012 werd een ‘memorandum of understanding’opgemaakt tussen VLIZ en het Kenya 

Marine and Fisheries Research Institute. 

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

een samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend. 

 Voortbouwend op de besprekingen tijdens deze bijeenkomst werd een gezamenlijk voorstel 

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

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

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

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

samenwerking zullen worden onderzocht. 

 In oktober 2012 bracht een Vlaamse delegatie (o.a. Jan Mees, Gouverneur Carl Decaluwé, Ere- 

Gouverneur Paul Breyne, Colin Janssen) een bezoek aan KMFRI voor de officiële ondertekening op 

19 oktober 2012 van de samenwerkingsovereenkomst. 

 Van 26 tot 29 november 2012 kwam een Keniaanse delegatie van hooggeplaatste 

functionarissen naar Oostende om de eventuele overname van het onderzoeksschip Zeeleeuw te 

bespreken. Hierbij vond o.a. overleg plaats met VLIZ, DAB Vloot, IDP Shipyard, Havenbedrijf 

Oostende. Het was een productieve bijeenkomst. 
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Samenwerkingsovereenkomst met MDK – afdeling Kust, Vlaamse 
Hydrografie  
Looptijd: 2003, doorlopend 

Contactpersoon:  Jan Mees; Francisco Hernandez 

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 was aan een herziening toe. Op 25 oktober 2012 vond een overleg 

plaats tussen VLIZ en MDK-afdeling Kust, waarna een voorstel van herwerkte 

samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt. Deze zal begin 2013 ondertekend worden. 


