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1. VLIZ ORGANISEERT 

VLIZ Science Symposium: the Ocean and Human Health  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , Weddell , woensdag 06 sep 2017 

Aantal deelnemers: 31 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

LifeWatch Data Analysis Workshop: LifeWatch Cetacean passive acoustic sensor 

network  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , IODE Training room 1 , IODE Training 

room 2 , donderdag 05 okt 2017 tot vrijdag 06 okt 2017 

Aantal deelnemers: 13 

Contactpersoon VLIZ: Goossens Jolien 

Financiering: LifeWatch 

North Sea Palaeolandscapes meeting  

Plaats en datum: Adriatic , dinsdag 24 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Tine Missiaen 

Expertengroep: Downs Herring - data analyse event  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , vrijdag 17 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Visit DGMare  

Plaats en datum: Marmara , Weddell , vrijdag 24 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet  

Dag van de Wetenschap 2017 - Marien Onderzoek: Veranderende Zee  

Plaats en datum: Marien Station Oostende , Simon Stevin , zondag 26 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 600 

Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen; Bart De Smet 

  

http://intra.vliz.be/nl/vliz-science-symposium-ocean-and-human-health
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-data-analysis-workshop-lifewatch-cetacean-passive-acoustic-sensor-network
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-data-analysis-workshop-lifewatch-cetacean-passive-acoustic-sensor-network
http://intra.vliz.be/nl/north-sea-palaeolandscapes-meeting
http://intra.vliz.be/nl/downs-herring-data-analyse-event-expertengroep
http://intra.vliz.be/nl/visit-dgmare
http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2
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LifeWatch/Jerico-Next Post-Cruise Data Analysis Workshop  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , woensdag 06 dec 2017 tot vrijdag 08 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 9 

Contactpersoon VLIZ: Tyberghein Lennert 

Meeting User VPS-Vemco  

Plaats en datum: Antartica , Marmara , donderdag 14 dec 2017 tot vrijdag 15 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Jan Reubens 

Financiering: LifeWatch 

Sea Change T5.3 Brainstorm Visitors Centers  

Plaats en datum: Adriatic , maandag 18 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

LifeWatch.be User & Stakeholders Event  

Plaats en datum: Conference Hall, donderdag 25 jan 2018 tot vrijdag 26 jan 2018 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: LifeWatch 

HyperMaq plenary meeting  

Plaats en datum: Marmara ,enkel één dag nodig dinsdag 06 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Contactpersoon VLIZ: Cattrijsse André 

LifeWatch Data Analysis Workshop: Optimization LifeWatch marine observatory 

sampling design  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , IODE Training room 1 , donderdag 22 

feb 2018 tot vrijdag 23 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: LifeWatch 

Veldstage Katrien Aerts  

Plaats en datum: Marien Station Oostende , Vergaderzaal Noordzee , woensdag 07 mrt 2018 

tot donderdag 08 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: KdG 

Extern Contactpersoon: mevr. Aerts Katrien 

Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

VLIZ Marine Science Day 2018  

Plaats en datum: Staf Versluys Center, Bredene, woensdag 21 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 350 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

  

http://intra.vliz.be/nl/jerico-next-lifewatch-post-cruise-data-analysis-workshop
http://intra.vliz.be/nl/meeting-user-vps-vemco
http://intra.vliz.be/nl/comm-lunch-23
http://intra.vliz.be/nl/lifewatchbe-user-stakeholders-event
http://intra.vliz.be/nl/hypermaq-plenary-meeting
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-data-analysis-workshop-optimization-lifewatch-marine-observatory-sampling-design
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-data-analysis-workshop-optimization-lifewatch-marine-observatory-sampling-design
http://intra.vliz.be/nl/veldstage-katrien-aerts
http://intra.vliz.be/nl/vliz-marine-science-day-2018
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VLIZ-ledendag 2018  

Plaats en datum: Marien Station Oostende , vrijdag 22 jun 2018 

Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

EMBS 53  

Plaats en datum: CC Grote Post, maandag 17 sep 2018 tot vrijdag 21 sep 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 

Financiering: VLIZ + registratie deelnemers 

 

 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

Uitreiking Prijs Dr. Edouard Delcroix 2016  

Plaats en datum: Stadhuis Oostende, dinsdag 05 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Externe Organisatie: HYDRO 

Extern Contactpersoon: dr. Georges Casteur 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Bezoek lerarenopleiding VIVES  

Plaats en datum: Beaufort , vrijdag 15 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 55 

Aantal deelnemers: 55 

Externe Organisatie: VIVES, Torhout 

Extern Contactpersoon: mevr. Ilka Gyselen 

Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

Rol van het VLIZ: Op vraag van VIVES een bezoek aan VLIZ van de lerarenopleiding 

basisonderwijs. Er komen verschillende sprekers uit het educatief milieu aan de kust om hun 

aanbod toe te lichten.  

Vlaamse Havendag Oostende  

Plaats en datum: Simon Stevin , zondag 17 sep 2017 

Aantal deelnemers: 1 070 

Externe Organisatie: VLOOT 

Contactpersoon VLIZ: Karen Rappé 

 

1st EMODnet Open Sea Lab: Kick-off  

Plaats en datum: De Serre, StartUp Village, Antwerpen, België, vrijdag 22 sep 2017 

Aantal deelnemers: 40 

Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Workshop Lerarenopleiding Artesis  

Plaats en datum: Horizon Educatief + strand, maandag 25 sep 2017 

Aantal deelnemers: 16 

Externe Organisatie: Horizon Educatief, Artesis Hogeschool 

Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

  

http://intra.vliz.be/nl/vliz-ledendag-2018-0
http://intra.vliz.be/nl/embs
http://intra.vliz.be/nl/dr-edouard-delcroix-prize
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-lerarenopleiding-vives
http://intra.vliz.be/nl/vlaamse-havendag-oostende
http://intra.vliz.be/nl/1st-emodnet-open-sea-lab-kick
http://intra.vliz.be/nl/workshop-lerarenopleiding-artesis
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Workshop Lerarenopleiding UCLL  

Plaats en datum: Beaufort , Marien Station Oostende , woensdag 27 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Aantal deelnemers: 17 

Externe Organisatie: UC Leuven-Limburg, Horizon Educatief 

Extern Contactpersoon: mevr. Lieve Evens 

Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

Financiering: UC Leuven-Limburg  

EMODnet Biology workshop: essential marine biological data products  

Plaats en datum: Europe House, Whitehall, London, UK, dinsdag 10 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Aantal deelnemers: 25 

Externe Organisatie: MBA, EMODnet 

Contactpersoon VLIZ: Claus Simon 

Symposium 'Sant in eigen land, naar een veerkrachtig kustbeheer  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , maandag 23 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 135 

Aantal deelnemers: 99 

Externe Organisatie: Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie 

Extern Contactpersoon: Hansen Krien 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Belgica Society International - lezing Prof. Patrick De Deckker  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , woensdag 25 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Aantal deelnemers: 28 

Externe Organisatie: BSI vzw 

Extern Contactpersoon: heer Versluys Willy 

Contactpersoon VLIZ: Verleye Thomas 

1st EMODnet Open Sea Lab: Bootcamp  

Plaats en datum: De Serre van de StartUp Village, Antwerpen, woensdag 15 nov 2017 tot 

vrijdag 17 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 75 

Aantal deelnemers: 75 

Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Vissen in het Verleden 2017  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , vrijdag 17 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 130 

Aantal deelnemers: 104 

Externe Organisatie: NAVIGO, CAG en Agentschap Onroerend Erfgoed 

Contactpersoon VLIZ: Fockedey Nancy 

CREST Mid-term conference  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 23 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 80 

http://intra.vliz.be/nl/workshop-lerarenopleiding-ucll
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-biology-workshop-essential-marine-biological-data-products
http://intra.vliz.be/nl/symposium-sant-eigen-land-naar-een-veerkrachtig-kustbeheer
http://intra.vliz.be/nl/belgica-genootschap-lezing-prof-patrick-de-deckker
http://intra.vliz.be/nl/1st-emodnet-open-sea-lab-bootcamp
http://intra.vliz.be/nl/vissen-het-verleden
http://intra.vliz.be/nl/crest-mid-term-conference-0


Wetenschappelijke Commissie, 08 december 2017  5 

 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Financiering: CREST 

CREST expertengroep  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , Vergaderzaal Noordzee , vrijdag 24 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

 

Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2017  

Plaats en datum: Bezoekscentrum Zwin, Knokke-Heist, zaterdag 09 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 80 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Extern Contactpersoon: Michel De Wit 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

De toekomst van de zee / De zee van de toekomst: Voorstelling Langetermijnvisie 

Noordzee 2050  

Plaats en datum: Marinebasis, Zeebrugge, woensdag 20 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Kabinet Sttatsecretaris van de Noordzee Philippe De Backer, KBIN  

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina; Pirlet Hans 

Infosessie Strandveiligheid voor Jeugdbewegingen  

Plaats en datum: Provinciehuis Boeverbos, zaterdag 03 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Kabinet van de Gouverneur 

Extern Contactpersoon: heer Carl Decaluwe 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Financiering: VLIZ financiert catering 

De Grote Schelpenteldag  

Plaats en datum: Vlaamse kustgemeenten, zaterdag 17 mrt 2018 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

WO I, de slag om de Noordzee  

Plaats en datum: Provinciaal Hof, Brugge, zaterdag 21 apr 2018 tot vrijdag 31 aug 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 10 000 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

Financiering: Toerisme Vlaanderen (+ sponsoring) 

Rol van het VLIZ: VLIZ trekt dit evenement, i.s.m. curator Tomas Termote en gouverneur Carl 

De Caluwé. Het diende hiervoor een subsidiedossier in bij Toerisme Vlaanderen. 

FUST-Oceans (promotion week)  

Plaats en datum: Herman Teirlink gebouw, Vlaanderen, maandag 14 mei 2018 tot vrijdag 18 

mei 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: IOC-IODE 

Extern Contactpersoon: mevr. de Lichtervelde Kristin 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

http://intra.vliz.be/nl/crest-mid-term-conference
http://intra.vliz.be/nl/studie-en-trefdag-voor-kustgidsen-2017
http://intra.vliz.be/nl/de-toekomst-van-de-zee-de-zee-van-de-toekomst-voorstelling-langetermijnvisie-noordzee-2050
http://intra.vliz.be/nl/de-toekomst-van-de-zee-de-zee-van-de-toekomst-voorstelling-langetermijnvisie-noordzee-2050
http://intra.vliz.be/nl/infosessie-strandveiligheid-voor-jeugdbewegingen
http://intra.vliz.be/nl/de-grote-schelpenteldag
http://intra.vliz.be/nl/wo-i-de-slag-om-de-noordzee
http://intra.vliz.be/nl/fust-oceans-promotion-week
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Financiering: IODE and EWI 

Rol van het VLIZ: VLIZ (International Liaison Officer-AKL) verzorgt samen met IODE PO het 

programma en coordineert de deelname vanuit Vlaanderen (administraties, universiteiten, 

onderzoeksnstellingen, andere) en Europa (Europese commissie en MEPs, ambassadeurs en 

Permanente vertegenwoordigingen). 

Herdenking Magellaan Expeditie  

Plaats en datum: Nog geen locatie, nog geen datum,Nog geen datum - 2019 zondag 06 jan 

2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

 

 

3. VLIZ FACILITEERT 

Hydrographic Society Benelux: Kustmonitoring ter voorkoming van 

overstromingsrisico’s  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , woensdag 13 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 

Persconferentie Vondsten in Zee  

Plaats en datum: Beaufort , dinsdag 19 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Onze kust anders bekeken  

Plaats en datum: Beaufort , dinsdag 19 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Externe Organisatie: Davidsfonds 

Extern Contactpersoon: dr. Boudewijn Vanhouteghem  

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

BERA conferentie  

Plaats en datum: Beaufort , Conference Hall & Reception Area , Marmara , Vergaderzaal 

Noordzee ,definitieve datum doorgekregen Tina 8/6 (Petra) donderdag 21 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 60 

Externe Organisatie: BERA 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Financiering: BERA 

SAMEN GROEIEN - 1ste Belgisch-Nederlandse Zeewierevent  

Plaats en datum: Auditorium UNESCO, donderdag 28 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Externe Organisatie: SIOEN Coating 

Extern Contactpersoon:  

heer Groenendaal Bert 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Financiering: Sioen Industries NV 

http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
http://intra.vliz.be/nl/hsb-workshop
http://intra.vliz.be/nl/hsb-workshop
http://intra.vliz.be/nl/persconferentie-gouverneur-0
http://intra.vliz.be/nl/onze-kust-anders-bekeken
http://intra.vliz.be/nl/bera-conferentie
http://intra.vliz.be/nl/benelux-evenement-rond-zeewier
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Workshop on Advanced measurement Techniques and Experimental Research 

(W.A.T.E.R. 2017)  

Plaats en datum: Antartica , Marmara , Weddell , maandag 02 okt 2017 tot vrijdag 06 okt 

2017 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: VUB 

Extern Contactpersoon: prof. dr. Chen Margaret 

Contactpersoon VLIZ: Cattrijsse André 

Financiering: VUB 

OVAM Ecodesign challenge - plastic soep  

Plaats en datum: Artenova Gebouw en OVAM, Mechelen, dinsdag 03 okt 2017 tot woensdag 

04 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 140 

Externe Organisatie: OVAM, Erasmushogeschool Brussel, Universiteit Antwerpen 

Contactpersoon VLIZ: Seys jan 

Rol van het VLIZ: Jan Seys (VLIZ) introduceert als een van de experten de problematiek bij de 

140 studenten (dag 1) en zetelt tevens in de jury (dag 2). 

Bezoek groep Jean Carlier  

Plaats en datum: Beaufort , vrijdag 06 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 21 

Extern Contactpersoon: heer Carlier Jean 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Bezoek IMBRSea masterstudenten  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , woensdag 11 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Aantal deelnemers: 40 

Contactpersoon VLIZ: De Raedemaecker Fien 

Bezoek S-Plus Zuienkerke  

Plaats en datum: Beaufort ,omgeboekt na tel Nancy woensdag 18 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 22 

Aantal deelnemers: 24 

Externe Organisatie: S-Plus Zuienkerke 

Extern Contactpersoon: heer Martin Storme 

Contactpersoon VLIZ: Fockedey Nancy 

NorthSEE meeting  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , donderdag 19 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 19 

Aantal deelnemers: 20 

Extern Contactpersoon: heer van Overloop Jeroen 

Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Financiering: doorfactureren 

  

http://intra.vliz.be/nl/summerschool-international-association-hydro-environment-engineering-and-research
http://intra.vliz.be/nl/summerschool-international-association-hydro-environment-engineering-and-research
http://intra.vliz.be/nl/ovam-ecodesign-challenge-plastic-soep
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-groep-jean-carlier
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-imbrsea-masterstudenten
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-s-plus-zuienkerke
http://intra.vliz.be/nl/project-meeting
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Oceans Past Platform: meeting synthesis group  

Plaats en datum: Antartica , Marmara , dinsdag 24 okt 2017 tot woensdag 25 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Bezoek Koperen Passer Club O. Vl. 11  

Plaats en datum: Beaufort , donderdag 26 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 43 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Boekvoorstelling: Tot elke prijs - Doris Klausing  

Plaats en datum: Antartica , Beaufort , Weddell , dinsdag 07 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 80 

Aantal deelnemers: 112 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Navigating the Future Foresight Workshop  

Plaats en datum: Hotel Metropole in Brussels, woensdag 08 nov 2017 tot donderdag 09 nov 

2017 

Externe Organisatie: Marine Board 

Extern Contactpersoon: heer Angel Muniz Piniella 

Contactpersoon VLIZ: Joke Coopman 

Financiering: VLIZ 

6th EMB-Forum: Implementing the UN 2030 Agenda - What role for marine science?  

Plaats en datum: KVAB, Brussel, woensdag 06 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 120 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan; Fockedey Nancy 

IPV Bijscholing Garnaal  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee , donderdag 07 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Externe Organisatie: ILVO 

Extern Contactpersoon: mevr. Vlaemynck Geertrui 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Financiering: ILVO 

Bezoek Koperen Passer Brugge I  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , woensdag 21 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Externe Organisatie: Koperen Passer 

Extern Contactpersoon: heer Gheldof Hendrik  

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Bezoek groep Jan Seys  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , dinsdag 10 apr 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

http://intra.vliz.be/nl/opp-meeting
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-club-o-vl-11
http://intra.vliz.be/nl/boekvoorstelling-0
http://intra.vliz.be/nl/navigating-future-foresight-workshop
http://intra.vliz.be/nl/6th-emb-forum-implementing-un-2030-agenda-what-role-marine-science
http://intra.vliz.be/nl/ipv-bijscholing-garnaal-2
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-brugge-i
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-groep-jan-seys
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Internationale LIFE+ workshop beheer Stranden en Kustduinen  

Plaats en datum: Université Littoral (Duinkerke), dinsdag 12 jun 2018 tot donderdag 14 jun 

2018 

Externe Organisatie: Agentschap Natuur en Bos  

Extern Contactpersoon: heer Herrier Jean-Louis 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Financiering: VLIZ 

Rol van het VLIZ: taak 1: abstractenboek maken / taak 2: 2 rapporteurs afvaardigen 

 

 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

PhD meeting Maaike Vercauteren (UGent - ILVO - VLIZ)  

Plaats en datum: VMDC , dinsdag 19 sep 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 5 

Contactpersoon VLIZ: Lisa Devriese 

Noordzeeraad  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee , maandag 09 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 17 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

OTGA training: OBIS Asian nodes and Coral Reef Training Course  

Plaats en datum: Institute of Oceanography and Environment (INOS), Universiti Malaysia 

Terengganu (UMT), Kuala Terengganu, Malaysia, zondag 22 okt 2017 tot donderdag 26 okt 

2017 

Verwacht aantal deelnemers: 17 

Aantal deelnemers: 15 

Contactpersoon VLIZ: De Pooter Daphnis 

JPI Ocean Conference  

Plaats en datum: Lissabon - Portugal, donderdag 26 okt 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 250 

Aantal deelnemers: 240 

Contactpersoon VLIZ: De Raedemaecker Fien 

OTGA training: Marine Biogeographic Data Management (Contributing and using OBIS)  

Plaats en datum: Kenya Marine & Fisheries Research Instutute, Mombasa, Kenya, maandag 

13 nov 2017 tot vrijdag 17 nov 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen; De Pooter Daphnis 

HYDRO17  

Plaats en datum: Stoomschip SS De Rotterdam, dinsdag 14 nov 2017 tot donderdag 16 nov 

2017 

Externe Organisatie: Hydrographic Society Benelux 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

  

http://intra.vliz.be/nl/internationale-life-workshop-beheer-stranden-en-kustduinen
http://intra.vliz.be/nl/phd-meeting-maaike-vercauteren-ugent-ilvo-vliz
http://intra.vliz.be/nl/noordzeeraad
http://intra.vliz.be/nl/otga-training-obis-asian-nodes-and-coral-reef-training-course
http://intra.vliz.be/nl/jpi-ocean-conference
http://intra.vliz.be/nl/otga-training-marine-biogeographic-data-management-contributing-and-using-obis
http://intra.vliz.be/nl/hydro17
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OTGA/OBIS: OBIS Nodes Train the Trainers  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , maandag 27 nov 2017 tot vrijdag 01 

dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 43 

Contactpersoon VLIZ: Annelies Groen 

OTGA/VLIZ RDM: Research Data Management Training Course  

Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , IODE Training room 2 , maandag 04 

dec 2017 tot vrijdag 08 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 35 

Contactpersoon VLIZ: Annelies Groen 

Ecology Across Borders Conference  

Plaats en datum: ICC, Ghent, maandag 11 dec 2017 tot donderdag 14 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Britisch Ecological Society and others 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Rol van het VLIZ: LifeWatch demo booth 

 

 

http://intra.vliz.be/nl/otgaobis-obis-nodes-train-trainers
http://intra.vliz.be/nl/otgavliz-rdm-research-data-management-training-course
http://intra.vliz.be/nl/ecology-across-borders-conference
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 LIJST LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN  

 

 1. PROJECTEN EXTERNE FINANCIERING 

 2. PROJECTEN INTERNE FINANCIERING 

 3. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN  

 4. NETWERKEN EN STUURGROEPEN  



Wetenschappelijke Commissie, 08 december 2017  12 

 1. PROJECTEN EXTERNE FINANCIERING 

 EMODnet Data Competition 
 EMODnet Data Competition 
 Looptijd: 12/2016-12/2017 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Simon Claus, Hans Pirlet, Francisco Souza Dias 

 Website: 

 Een samenwerkingproject tussen iMEC, VLIZ en EMODnet binnen het kader van het COLOMBUS project,  

 waarbij het data potentieel van EMODnet wordt gebruikt om nieuwe mariene diensten en producten te  

 promoten. Dit project zal resulteren een een EMODnet data competie waarbij innovatieve ideeën verder  

 worden begeleid, gebruik makend van de LivingLabs Methodologie van iMEC. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Open Sea Lab vond plaats van 15-17/11 in start-up village (Antwerpen); 

 - VLIZ was betrokken in verschillende aspecten: contactname sprekers, logistieke en technische  

 ondersteuning, klaarzetten datasets, onderhoud website, etc. in nauwe samenwerking met IMEC, het  

 EMODnet-secretariaat en DG Mare; 

 - De VLIZ-deelnemers behoorden tot het winnende team van de hackathon; 

 - Verspreiding event via communicatiekanalen VLIZ. 

 EMODnet Data ingestion 

 Looptijd: 

 Financiering: Europese Commissie (service contract) 

 Contactpersoon: Simon Claus, Paula Oset Garcia 

 Website: 

 Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij een  

 datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en beschikbaar te  

 maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de EMODnet infrastructuur.  

 Zeer groot consortium van Europese datacentra. 

 Project proposal binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij een  

 datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontlsuiten en beschikbaar te  

 maken. Ditalles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de EMODnet infrastructuur.  

 Zeer groot consortium van Europese datacentra. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Jaarlijks meeting rapport gepubliceerd. 

 - Afronden overzicht van Europese mariene datasets die nog niet in EMODnet zitten maar wel relevant zijn 

  binnen het project. 

 Protocol 'Recreational fisheries monitoring' 
 Protocol 'Monitoring recreatieve zeevisserij' 
 Looptijd: sinds 1/2016 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Thomas Verleye, Steven Dauwe 

 Website: 
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 Uitwerking protocol voor een gestandaardiseerde en systematische monitoring van de recreatieve  

 zeevisserijsector in België (inclusief boot- en strandvisserij) 

 Implementatie vanaf 2017.  

 [Samenwerking ILVO-VLIZ; gesubsidieerd door FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu / NDGP / West- 

 Recente activiteiten en producten: 

 - On-site observaties voor deze cyclus worden gefinaliseerd half december. Status op 1 december 2017: 

      * 34 luchtobservaties (2500 observatiepunten) 

      * 806 vaartuigen geïdentificeerd 

      * 250 logboekdeelnemers 

      * 2000 logboeken met vangstgegevens ontvangen 

      * 671 face-to-face interviews op 95 interviewdagen 

 - Eerste vangstresultaten verwacht tegen juni 2018 

 - Tussentijdse rapportage tav Dienst Marien Milieu heeft plaatsgevonden eind november 

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

 Looptijd: 10/2013-6/2018 

 Financiering: BELSPO/BRAIN 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Lennert Tyberghein 

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

 Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te  

 kunnen begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data  

 verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op  

 contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad. 

 Coordinator:  MUMM 

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

 Recente activiteiten en producten: 

 - eerste versie dataportaal online 

 - afspraken met BMDC om hun data in het systeem te integreren 

 ALFF 
 The Algal Microbiome: Friends and Foes 

 Looptijd: 1/2015-1/2019 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Jan Seys, Mieke Sterken 

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

 alff 

 ALFF onderzoekt, op basis van 15 PhD beurzen, de interactie tussen (micro)algen en microbiota, zowel  

 fundamenteel als toegepast. VLIZ-communicatie, in onderaanneming bij Ugent, exploreert hierin  

 samenwerking van de onderzoekers met de professionele bachelor opleiding Multimedia aan de Karel de Grote  

 Hogeschool. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Verder afwerken van animatiefilms over algen: opnames voice over + samenstelling geluiden/muziek. 

 ASSEMBLE Plus 
 Association of European Marine Biological Laboratories Expanded - ASSEMBLE  
 Plus 
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 Looptijd: 9/2017-9/2021 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Lennert Tyberghein 

 Website: 

 VLIZ will provide Transational access (TA) to the infrastructure proposed for EMBRC and will lead a work  

 package on Improving virtual access to marine biological stations data, information and knowledge. UGENT is  

 participating as TA, a third party to VLIZ for specific activities regarding TA and Joint Research Activities. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Het ASSEMBLE Plus project is officieel gestart op 1 oktober 2017. 

  

 - De kick-off meeting ging door op 19 en 20 oktober 2017 in UPMC, Parijs. 

  

 - De website wordt momenteel voorbereid, de lancering is voorzien voor begin december 2017. 

  

 - Het EMBRC Access System wordt aangepast om de Transnational Access (TNA) Calls van ASSEMBLE Plus 

  te kunnen faciliteren. Op 18 december wordt de eerste call aangekondigd. Tegen deze datum moet het  

 Access System klaar zijn om intern te kunnen testen. De eerste TNA call wordt dan geopend op 5 januari. 

  

 - In samenwerking met de ASSEMBLE Plus Access Officer worden alle partners aangesproken om de 

link tussen de ASSEMBLE Plus installaties/offers en de bestaande EMBRC services vast te leggen. 

 

- De vereisten voor het Knowledge Transfer Platform werden reeds voorgelegd op de IMIS en MDA 

 Task Force Meeting. 

 

 

 ATLANTOS 
 Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System 

 Looptijd: 4/2015-7/2019 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Simon Claus 

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

 Atlantos beantwoordt de H2020 call: BG-08-2014: Developing in-situ Atlantic Ocean Observations for a  

 better management and sustainable exploitation of the maritime resources. VLIZ zal deelnemen in de WP7  

 rond data harmonisatie. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Participatie aan de General Meeting in Gran Canaria waarbij de activiteiten binnen WP7 - Databeheer werden  

 voorgesteld. 

 

 COLUMBUS initiative 
 Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for   
 Sustainable Blue Growth 

 Monitoring, Beheer en Overdracht van Mariene/Maritieme Kennis voor Duurzame  
 Blauwe Groei 

 Looptijd: 3/2015-3/2018 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

 Website: http://www.columbusproject.eu/ 
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 Het project, dat kadert binnen Horizon 2020 call: BG-11-2014, wordt getrokken door Aquatt. In het project  

 Recente activiteiten en producten: 

 - Finaliseren deliverable 8.3: Pilot initiative on incorporating Knowledge Transfer in a national funding agency; 

  

 - Voorstelling van deliverable 8.3 op annual conference op 7/11; 

 - Deelname aan partner-meeting op 8/11;  

 - Organisatie van het Open Sea Lab-event in samenwerking met IMEC, EMODnet en DG MARE. Dit event  

 is een hackathon op basis van EMODnet-data dat plaats vond van 15 tot 17 november 2017 in Antwerpen. 

 COST-OPP 
 COST Oceans Past Platform 

 Looptijd: 1/2015-12/2018 

 Financiering: EU COST Action 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

 Coordinator is Trinity College-Dublin (Ierland). Deelname uit Europa en wereldwijd. VLIZ zal deelnemen als lid  

 voor Belgie en de Belgische expertise in het OPP netwerk inbrengen. Er is een nauw raakvlak met WGHIST 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Synthesis Meeting, 24&45 October, Oostende (VLIZ) 

 - Aanvraag STSM zending naar TNA- Kew (voor Wim De Winter), voortgezet onderzoek naar Prize Papers,  

 relevantie voor Vlaanderen (periode Spaanse Successie oorlog) 

 - ingescand materiaal verwerkt voor verspreiding via Wetenschatten website 

 CREST 
 Towards a resilient coastal zone. Wave action in a changing climate: effects on  
 the dynamics of the coast and implications for future safety strategies 

 Een veerkrachtige kustzone. 
 Looptijd: 11/2015-10/2019 

 Financiering: IWT-SBO 

 Contactpersoon: Simon Claus, Tina Mertens, Nathalie De Hauwere 

 Website: http://www.crestproject.be 

 Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, sedimenttransport,  

 wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van kustveiligheid. 

 Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen nabij de kust en op land te verhogen.  

 Het project kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) programma van het Agentschap Innoveren &  

 Ondernemen en loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2019. Er zijn tien partnerinstituten  

 betrokken afkomstig uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de private sector. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - MidTerm Conferentie 23/11/2017, Oostende 

 - Expert Meeting 24/11/2017, Oostende 

  

 Supporting Activity 1 

 - Draftversies van deliverables beschikbaar 

 - Gesprekken met UGent omtrent vrijgeven data strandprofielen, via applicatie ontwikkeld door VLIZ 
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 - Afgeleide producten van de Eurosense Hoogtekaarten van het strand zijn beschikbaar via het MDA en de  

 Geoviewer op de CREST projectwebsite 

  

 Supporting Activity 3 

 - Een nieuwe nieuwsbrief werd verstuurd in november 2017. 

 - Er werd input ontvangen van de Begeleidingscommissie voor de opzet van een citizen science project rond 

  de artificiële dijk. 

 EGI-Engage 
 Engaging the Research Community towards an Open Science Commons 

 Looptijd: 3/2015-1/2018 

 Financiering: EU - Horizon 2020 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

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

 Dit project staat in voor de implementatie van de Open Science Commons, en bekijkt hoe een Europese  

 backbone bestaande uit federatieve diensten voor verwerking en opslag van gegevens, communicatie, kennis en 

  expertise, kan uitgebreid worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden binnen  

 specifieke onderzoeksgemeenschappen. 

 Het doel van de LifeWatch EGI CC is om de vereisten van biodiversiteit en ecosysteem  

 onderzoeksgemeenschappen op te vangen en aan te pakken. Om dit te bereiken zal de CC (1) de nodige cloud 

  en GPGPU-gebaseerde e-infrastructuur diensten aanbieden ter ondersteuning van data beheer, data  

 verwerking en modellering voor Ecologische Observatoria, (2) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om  

 burgers meer te betrekken in data-intensief biodiversiteitsonderzoek, en (3) de invoering en exploitatie van de 

  EGI infrastructuur bij de LifeWatch gebruikersgemeenschap vergemakkelijken 

 VLIZ zal samen met het Spaanse CSIC zorgen voor het formuleren van de vereisten mbt tot grid-based e- 

 Infrastructure services voor ondersteuning van databeheer, data verwerking en modelering. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Project werd succesvol voorgesteld op de review meeting op 23-24 oktober in Brussel. 

 

 EMODnet Bio III 
 European Marine Observation and Data Network- Biology 

 Looptijd: 

 Financiering: DG MARE - Service contract 

 Contactpersoon: Simon Claus 

 Website: www.emodnet-biology.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 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal . 

 Project voor twee jaar met mogelijke verlenging van 2 jaar. Partnership: VLIZ coordineert, partership:  MBA,  

 Deltares, HCMR, SAHFOS, Ulg, MARIS, SMHI, IEO, IMR, Ifremer, OGS, Aarhus, ILVO, ICES, NIOZ, SYKE, 

  NIMRD, CEFAS, IPMA, IOF, U. Sheffield, IODE, PANGAEA. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Lancering van call om geassocieerd data partner te worden van EMODnet Biologie. Hierbij werden 9 van de  

 10 proposals goedgekeurd. EMODnet biologie zal hierdoor data integreren van 9 extra instituten in  

 Europa, waaronder deel van de biologische data van OD Natuur. 

  

 Skype meeting rond ontwikkeling dataproducten. 

  

 Participatie van EMODnet biologie aan ICG-COBAM meeting van OSPAR, om te evalueren hoe EMODnet  

 biologie kan bijdragen aan activiteiten OSPAR binnen MSFD. 
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 EMODnet Central Portal 
 European Marine Observation and Data Network - Central Portal 
 Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centrale Portaal 
 Looptijd: sinds 2013 

 Financiering: Departement economie, wetenschap en innovatie 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus, Francisco Souza Dias 

 Website: http://www.emodnet.eu 

 Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de  

 dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet. 

 Constructie  van het EMODnet Centraal Portaal.  

 Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de  

 dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet. Dit voorstel  

 werd goedgekeurd door DG MARE. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Ondersteuning voor de Open Sea Lab hacketon van EMODnet waarbij een gestrucutureerd overzicht van  

 de  verschillende EMODNet webservices beschikbaar gemaakt werd op www. opensealab.eu/data. 

 EMODNET-CHEM III 
 European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot III 

 Looptijd: 2017-2019 

 Financiering: EU DG MARE 

 Contactpersoon: Simon Claus, Francisco Souza Dias 

 Website: 

 VLIZ neemt deel aan EMODnet chemie om data rond de VLIZ chemische monitoring beschikbaar te maken  

 binnen de EMODnet data infrastructuur. Daarnaast maakt VLIZ ook data rond de chemische monitoring van  

 ILVO open beschikbaar binnen dit project. 

  

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen specifieke taken tijdens deze periode 

  

 

 HisGISKust 
 Historical maps of the coastal zone 
 Historische kaarten van de kustzone 
 Looptijd: 7/2015-6/2016 

 Financiering: Provincie West-Vlaanderen 

 Contactpersoon: Jan Haspeslagh, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet 

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

 In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de  

 Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op  

 een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de  

 afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de  

 nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers. Daarnaast worden ook time-lapse filmpjes met de evolutie  

 van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld. 
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 Het kustgebied is bij uitstek een dynamische regio waarbij zowel natuurlijke als antropogene factoren spelen.  

 Het dynamische karakter van het gebied wordt onmiddellijke duidelijk als we kaarten van de regio uit  

 verschillende tijdsperiodes met elkaar vergelijken. Er zijn echter een aantal obstakels verbonden aan het gebruik 

  van historische kaarten: niet digitaal beschikbaar (of enkel tegen betaling), uiteenlopende projectiesystemen en 

  schalen, onzekerheid over nauwkeurigheid, etc.  

  

 In het voorliggend projectvoorstel, wordt beoogd om een vijftigtal kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw  

 (gouden periode van cartografie in Vlaanderen en de Nederlanden) die gedetailleerde informatie bevatten over  

 de kustzone (incl. grensgebieden), het Belgisch deel van de Noordzee, het Zwin en/of de monding van de  

 Schelde in te scannen. Deze zullen vervolgens in een gebiedsgerichte collectie vrij en digitaal worden ontsloten.  

 Voor elk van de gescande kaarten zal een fiche met de geometrische nauwkeurigheid worden  

 opgesteld teneinde de gebruiker te informeren over mogelijke vervormingen en foutenmarges. Vervolgens  

 zullen de kaarten worden gegeorefereerd en vrij aangeboden via Geoserver. Deze bewerking is essentieel om  

 de kaarten op een gestandaardiseerde wijze te kunnen visualiseren. Verder wordt voorzien om aan de hand van  

 een chronologische opeenvolging van de gegeorefereerde historische kaarten, time-lapse filmpjes te maken van  

 de evolutie van delen van de kustzone (bv. het Zwin, Scheldemonding, evolutie Oostende, etc.).  

  

 Er zal finaal een web-applicatie ontwikkeld worden waarbij de scans van de kaarten (pdf of jpeg), een fiche met  

 hun geometrische nauwkeurigheid, de gegeorefereerde kaarten en de time-lapse filmpjes worden aangeboden.  

 Deze kant-en-klare producten kunnen door uiteenlopende eindgebruikers ingezet worden voor nieuwe  

 activiteiten zoals onderzoeksprojecten, educatieve pakketten, initiatieven voor publiekswerking, etc. Na de  

 lancering van de web-applicatie wordt een communicatietraject voorzien om het project actief te promoten via  

 verscheidene kanalen. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Presentatie HisGIS Kust tijdens XIIth North Sea History Conference (september, MAS, Antwerpen) 

 - Uitnodiging om project voor te stellen aan Familiekunde Vlaanderen regio Brussel, eind november 2018 

 HyperMaq 
 Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of  
 aquatic environments 

 Looptijd: 12/2016-11/2018 

 Financiering: BELSPO/STEREO 

 Contactpersoon: André Cattrijsse 

 Website: 

 Voor dit project zal VLIZ ism ODNatuur veldmetingen verrichten om satelliet hyperspectraalbeelden  te ijken  

 tijdens reguliere en projectcampagnes. Daarnaast zal VLIZ een roterende platform ontwikkelen om  

 spectroradiometers op een windturbine en op de spuikomboei op afstand in een correcte positie te plaatsen  

 voor ijking lichtmetingen tijdens satellietpassages 

 Recente activiteiten en producten: 

 ontwikkeling van het autonoom sensorplatform verloopt naar wens. Setup is bijna klaar voor eerste in-situ  

 testen op MSO. 

  

 INTERTIDE 

 INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe. 
 INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe. 
 Looptijd: 1/2018-12/2020 

 Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) + 25% cofunding 

 Contactpersoon: Lennert Tyberghein 

 Website: 

 Internationale coördinatie actie rond Europese estuaria. Het project wil aan de hand van data analyse workshops  
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 een vergelijking maken tussen Europese estuaria om zo meer kennis en inzicht rond thema's als restoration en 

  antropogene invloeden op het estuariene systeem te krijgen. UA en VLIZ nemen de rol van coördinator op  

 zich om de dataflow en het netwerk uit te bouwen. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Kick off meeting gepland eind februari 2018 

 

 Jerico-Next 
 Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – Novel 
  European eXpertise for coastal 
 observatories 

 Looptijd: 9/2015-9/2019 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus, Lennert Tyberghein 

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

 Binnen JERICO-Next wordt er gestreefd naar het onderhouden van een pan-Europees netwerk van mariene  

 observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO.  

 VLIZ zal deelnemen aan: 

 WP3: Innovations in Technology and Methodology  

 WP4: Valorisation through applied joint research 

 WP5: Data Management 

 UGENT-PAE zullen in onderaanneming bijdragen tot WP3 en WP4. 

 Recente activiteiten en producten: 

 De stalen verzameld tijdens de gemeenschappelijke Jerico-Next – LifeWatch Noordzee plankton cruise  

 werden verwerkt. Deze internationale multidisciplinaire vaartocht werd in het voorjaar 2017 georganiseerd  

 met de RV Simon Stevin in het kader van de gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten van het Jerico- 

 Next project. Hierbij werden tussen 8 en 12 Mei 2017 fyto- en zoöplankton staalnames gedaan in  

 Belgische, Franse, Engelse en Nederlandse wateren, met oog op het vergelijken van toestellen en metingen  

 tijdens of net na de fytoplankton bloei. De data-analyse workshop (6-8 december) waarop de verzamelde  

 gegevens gezamenlijk zullen worden verwerkt, werd verder voorbereid. 

 LifeWatch-data archeologie 
 Data rescue: scientific catch data from shrimp fisheries in the BPNS. 
 Data archeologie: wetenschappelijke vangstdata van garnaalvisserij in het BDNZ. 

 Looptijd: sinds 6/2014 

 Financiering: Lifewatch 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte, Lennert Tyberghein 

 Website: 

 In het kader van Lifewatch worden in samenwerking met ILVO historische wetenschappelijke vangstdata  

 uitgevoerd met een garnalennet in kaart gebracht en gedigitaliseerd. Doelstelling is om voor het Belgisch Deel  

 van de Noordzee een tijdsreeks te vormen met de reeds digitaal beschikbare data vanaf 1975 en nieuw  

 gegenereerde data. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten te melden 

 MARINERG-i 
 Looptijd: 1/2017-6/2019 

 Financiering: EU - Horizon 2020 

 Contactpersoon: Tina Mertens 

 Website: www.marinerg-i.eu 
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 Gedistribueerde testinfrastructuren verenigen om een geïntegreerd centrum te creëren voor de levering van  

 offshore hernieuwbare energie 

 MARINERG-i zal een wetenschappelijk en bedrijfsplan opstellen voor een geïntegreerde Europese  

 onderzoeksinfrastructuur, ontworpen om de toekomstige groei en ontwikkeling van de sector offshore  

 hernieuwbare energie te faciliteren. Dit plan zal ervoor zorgen dat het MARINERG-i- 

 onderzoekinfrastructuurmodel voldoet aan de criteria die nodig zijn om succesvol te zijn in een aanvraag voor  

 de roadmap van het Europees Strategieforum voor onderzoekinfrastructuur (ESFRI) in 2020. 

 

 

 

  

 Het MARINERG-i-project is een eerste stap in de vorming van een onafhankelijke juridische entiteit van  

 gedistribueerde testinfrastructuren, verenigd om een geïntegreerd centrum te creëren voor de levering van  

 offshore hernieuwbare energie. Door expertise, investeringen en toegang tot infrastructuren te consolideren,  

 zal de MARINERG-i-onderzoeksinfrastructuur innovatie bevorderen op het gebied van een groot aantal  

 offshore hernieuwbare energie technologieën en ontwikkelingsstadia. 

 Recente activiteiten en producten: 

 VLIZ maakt deel uit van de adviescommissie die een eerste overleg per skype had op 24 november 2017. 

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

 Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 

 Contactpersoon: Simon Claus, Nathalie De Hauwere 

 Website: http://www.marineregions.org 

 Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografische plaatsnamen en  

 kaarten  vrij beschikbaar maakt.  Het integreert geografische informatie van zeeën, de oceaan, en onderzeese  

 structuren en geeft die grenzen weer van verschillende mariene gebieden, wereldwijd. 

 Via de website http://www.marineregions.org is het vanaf nu een fluitje van een cent om voor de ganse wereld 

  vlot de ligging van de Exclusief Economische Zones (EEZ's) en heel wat mariene plaatsnamen te lokaliseren.  

 "Marine Regions" combineert de data en informatie van zowel de VLIMAR gazetteer (plaatsnamenregister) als  

 van MARBOUND (polygonen voor omgrensde zeegebieden). Beide globale datasystemen zijn eerder ontwikkeld 

  door het Vlaams Instituut voor de Zee, en hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde bewezen voor tal van  

 gebruikers. Door beide databanken samen te brengen zullen diverse doelgroepen ongetwijfeld nog beter  

 kunnen worden bediend. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Nieuwe versie mariene grenzen binnenkort online 

 NewSTHEPS 
 New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in  
 the marine 

 Looptijd: 12/2014-3/2019 

 Financiering: BELSPO/BRAIN 

 Contactpersoon: Elien Dewitte, Lennert Tyberghein, Carolien Knockaert 

 Website: http://www.newstheps.be/ 

 Binnen dit project zullen nieuwe en geïntegreerde passieve staalnametechnieken in mariene wateren verder  

 uitgewerkt worden. Focus ligt op de kwantificatie van micropolluenten en metalen. Coördinator is OD Natuur.  

 VLIZ is subcontractant voor de opzet van een website en databeheeractiviteiten met oog op de verdere  

 uitbouw van de INRAM en ENDIS-RISKS databank. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - afspraken rond naamgeving van stations 

http://www.newstheps.be/
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 - opvolgmeeting gebruik MDA 

 ODIP 2 
 Extending the Ocean Data Interoperability Platform 

 Looptijd: 4/2015-4/2018 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus 

 Website: 

  

 

 ODIP 2 zal vervolg geven aan de succesvolle activiteiten van het Ocean Data Interoperability Platform (ODIP)  

 data werd geïnitieerd als een 3jarig FP7 project. ODIP 2 heeft een focus op het ontwikkelen van  

 interoperabiliteit tussen oceaan en databeheer infrastructuren in Europa, Verenigde Staten en Australië. De  

 belangrijkste organisaties en projecten die deze regionale infrastructuren beheren worden daarbij betrokken. 

 VLIZ zal input voorzien mbt de workshop topics en prototypes en zal de daaruit voortkomende taken  

 gerelateerd aan marien biologisch databeheer behartigen. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Participatie aan de laatste ODIP workshop in Galway waarbij een voorstel tot  biologisch prototype werd  

 gepresenteerd. Dit voorstel houdt in om biologische en fysische data die verzameld wordt bij het zenderen  

 van mariene zeezoogdieren beten te ontsluiten en te linken tussen de fysische en biologische  

 datasystemen. Dit voorstel zou uitgewerkt kunnen worden tijdens een ODIP 3 opvolg project. 

 OMES 
 Research on the environmental effects of the Sigma plan 
 Onderzoek Milieu effecten Sigma plan 
 Looptijd: 2011-2018 

 Financiering: Subcontract met UA, financierder:  Waterwegen en Zeekanaal 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte, Lennert Tyberghein 

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

 Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het  

 OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd:  

 waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en  

 sedimentkarakteristieken. 

 VLIZ staat in voor het beheer van de data verzameld binnen het project en de overzet naar het dataportaal 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten te melden 

 PERSUADE 
 ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial 
  HarD SubstratEs 

 Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële  
 harde substraten in de Noordzee 
 
 Looptijd: 1/2017-4/2020 

 Financiering: BELSPO/BRAIN 

 Contactpersoon: André Cattrijsse 

 Website: 
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 Het Project beoogt de opstelling van een in-situ onderwater hardsubstraat 'tuin' waar organismen kunnen  

 worden verzameld voor mesocosm experimenten. In de zeewatertanks MSO zou de mariene voedselketen  

 nabij  artificiele substraten op zee worden nagebootst en via isotopen analyse tijdens experimentele  

 opstellingen in de tanks worden geanalyseerd, VLIZ ondersteunt de ontwikkeling van de onderwatertuin  

 (bijdrage in ontwerp verankeringen) en geeft technische ondersteuning voor de setup van de experimenten. 

 Recente activiteiten en producten: 

 tanks in MSO uitgebreid met sensoren (temperatuur, O2gehalte, saliniteit en pH in tanks) en met een  

 CO2 reactor waarmee de pH van het water kan worden geregeld ten behoeve van geplande experimenten. 

 Kooien met plaatjes waarop epifauna organismen moeten worden verzameld voor die experimenten moeten 

  nog worden uitgezet. 

 

 

 ScheldeMonitor 
 ScheldeMonitor:  knowledge and information system for research and  
 monitoring on the Scheldt Estuary 

 ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde- 
 estuarium 

 Looptijd: 2004-2018 

 Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Lennert Tyberghein 

 Website: http://www.scheldemonitor.org 

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

 het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,...   

 gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden  

 en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken. 

 Het doel van de vijfde fase in het ScheldeMonitor project is een beter overzicht bieden van de  

 multidisciplinariteit van data binnen het onderzoek en de monitoring van het Schelde-estuarium en een betere  

 datastroom faciliteren binnen de werkgroep O&M. 

 Het ScheldeMonitor dataportaal wordt ingezet door de Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie (www.vnsc.eu)  

 en haar werkgroep Onderzoek en Monitoring (werkgroep O&M) voor het herverdelen van de gegevens  

 verzameld binnen het geïntegreerd monitoringsprogramma van het Schelde-estuarium. Het gaat om hydro- en  

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

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

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

 estuarien watersysteem. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Afwerken MONEOS dataproduct. 

 - Soortenregister Schelde online. 

 Sea Change 
 Sea Change 

 Looptijd: 3/2015-3/2018 

 Financiering: EU-H2020 

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

 Website: http://www.seachangeproject.eu 

 Sea Change wil Europeanen meer bewust maken van hoe hun gezondheid afhangt van de toestand van de zee, 

  en hoe de zee direct beïnvloed wordt door de activiteiten van de mens. Hiermee wil Sea Change de  

 'oceaangeletterdheid' van het publiek de hoogte in stuwen, via een verscheidenheid aan activiteiten,  

 evenementen en (al dan niet online) publicaties. Sea Change wil mensen ertoe aanzetten om meer verantwoord 

  om te gaan met de oceaan en diens natuurlijke hulpbronnen. 

 Dit Ocean Literacy project zal, op basis van compilatie van kennis en best practices, het thema Ocean & Human 

  Health naar een zo breed mogelijke doelgroep vertalen. Dit gebeurt op Europese schaal en in samenwekring  

 met transatlantische partners.  

http://www.seachangeproject.eu/
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 Recente activiteiten en producten: 

 Verdere literatuurstudie & opbouw gevarenplatform. 

 Administratieve taken (interne rapporten/updates naar Sea Change partners) 

 -EMSEA congres: 6-12 oktober 2017:  

 - co-organisatie Teachers Workshop (1 dag) voor leerkrachten uit Malta (WP3) 

 - bijwonen congres & vergaderingen (o.a. EMSEA-North-Sea Group), voorzitten van sessies. 

 - bijwonen & presentatie op Sea Change general meeting (11/10/2017). 

 SeaDataCloud 
 SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine  
 and ocean data 
 management 

 Looptijd: 11/2016-10/2020 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus, Lennert Tyberghein 

 Website: 

 VLIZ neemt deel in Seadatacloud, opvolger van Seadatanet en is verantwoordelijk voor verder uitbouw van  

 richtlijnen mbt datatypes en kwalitetiscontrole van biologische data 

 Recente activiteiten en producten: 

 Particpatie aan general meeting en opstellen functionele user requirements voor de ontwikkeling van een  

 biologisch QC functie die zal kunnen aangesproken worden binnen de Seadatacloud Virtuel Research  

 Ennvironment (VRE). 

 TrIAS 
 Tracking Invasive Alien Species: Building a data-driven framework to inform  
 policy. 

 Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter  
 ondersteuning van beleid en beheer. 

 Looptijd: 1/2017-12/2020 

 Financiering: BELSPO/BRAIN 

 Contactpersoon: Thomas Verleye 

 Website: 

 TrIAS heeft als eerste doelstelling de mobilisatie van data rond niet-inheemse soorten vanuit diverse bronnen  

 te faciliteren. De combinatie van deze data met een ‘checklist’ van Belgische niet-inheemse soorten zal als  

 basis dienen voor de indicatoren rond de identificatie van opkomende soorten, hun graad van invasiviteit,  

 veranderingen in hun invasiestatus en de identificatie van gebieden en soorten die mogelijks nadelige impact  

 kunnen ondervinden. Een tweede doelstelling betreft de ontwikkeling van datagedreven risico-evaluaties op  

 basis van risicomodellering, -mapping en -beoordeling. 

 Recente activiteiten en producten: 

   - Update WRIMS databank 

 - WRIMS export naar GBIF (DwC) als checklist wordt voorzien in december 2017 

 WoRMS 
 World Register of Marine Species 
 Wereldlijst van Mariene Soorten 
 Looptijd: sinds 2007 

 Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 Website: http://www.marinespecies.org 



Wetenschappelijke Commissie, 08 december 2017  24 

 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. 

 VLIZ doet het data- en systeem beheer voor WoRMS als belangrijk onderdeel van de LifeWatch Taxonomic  

 Backbone die deel uitmaakt van de Vlaamse bijdrage aan Lifewatch.  

  

 (Eerder werk voor WoRMS werd gefinancierd door DFO Canada, CoML Synthesis, EU FP7 (via 4D4Life) en  

 interne VLIZ financiering.) 

 Recente activiteiten en producten: 

 - de nieuwe WoRMS website werd op 6 november gelanceerd en positief onthaald. De laatste bugs zijn  

 ondertussen opgelost. Het DMT ontving ook suggesties naar vormgeving, en deze zullen op de volgende  

 WoRMS SC (virtueel, 13 december) besproken worden. De nieuwe website is vooral een herwerking van de 

  oude website, met nieuwe layout, maar vooral ook met vernieuwde technologieën erachter. Volledig nieuw 

  is een overzicht van alle publicaties die naar WoRMS verwijzen of WoRMS (of één van de deelregisters)  

 refereren. Daarnaast is er ook een pagina gedediceerd aan LifeWatch, waar duidelijk de link tussen  

 LifeWatch, de Taxonomic Backbone en WoRMS wordt toegelicht. 

  

 - de MoU tussen FishBase, SeaLifeBase en WoRMS is bijna gefinaliseerd. We hopen dat deze eind dit jaar  

 of ten laatste in de loop van januari kan getekend worden door alle partijen, waarna het voorgestelde werk  

 kan ingpland worden. 

  

 - de vernieuwde MoU tussen Encyclopedia of Life (EoL) en WoRMS werd officieel aangekondigd via  

 WoRMS en EoL kanalen. VLIZ/WoRMS werd ondertussen ook uitgenodigd om deel uit te maken van het  

 EOL Executive Committee. Een eerste skype hierover vond al plaats. Er werd afgesproken dat we voorlopig  

 met 2 mensen hiervan deel willen uitmaken. De Executive meeting zou doorgaan in het voorjaar, in  

 Washington. 

  

 - Een artikel over WoRMS verscheen op 30 november in 'The Conversation UK'. Dit was één van de  

 geplande activiteiten rond het 10-jarig bestaan van WoRMS. https://theconversation.com/how-many- 

 undiscovered-creatures-are-there-in-the-ocean-86705. Op 1 dag tijd heeft het artikel bijna 5,000 lezers  

 bereikt. 

  

 - het manuscript over het 10 jarig overzicht van de evolutie van WoRMS uit het oogpunt van het DMT is  

 bijna afgewerkt. We hopen dit nog voor het eind van het jaar te kunnen indienen. 

  

 - De WoRMS awards werden uitgereikt: de Early Career award ging naar Ben Thuy (editor Echinodermata) en  

 Geoff Boxshall (editor van verschillende groepen in WoRMS en former WoRMS Chair). 

  

 - ondersteuning van editors en gebruikers is een doorlopende taak. 

  

 - een informatiestand rond WoRMS, het Belgische soortenregister en het niet-inheemse register was  

 aanwezig op de dag van de wetenschap, in het Marien Station Oostende. 

  

 - abstract rond WoRMS werd ingediend voor de World Conference on Marine Biodiversity (mei 2018,  

 Montreal). 

  

 - WoRMS & Afremas (Afrikaans soortenregister) waren vertegenwoordigd op WIOMSA, de Western Indian  

 Ocean Marine Science Association. Een Special Session werd georganiseerd over hoe WoRMS-Afremas- 

 AfrOBIS-OBIS gelinkt zijn met elkaar en hoe Afrikaanse wetenschappers hieraan kunnen bijdragen. 
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    2. PROJECTEN INTERNE FINANCIERING 

 Ik heb een vraag 
 Looptijd: sinds 2008 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: http://www.ikhebeenvraag.be 

 Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website  

 www.ikhebeenvraag.be. Via deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, 

  geschiedenis, taal, politiek, enz. Een persoonlijk antwoord wordt geformuleerd door een wetenschapper met  

 kennis van zaken.  Dit project kon tot stand komen met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van  

 Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website  

 www.ikhebeenvraag.be. Via deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, 

  geschiedenis, taal, politiek, enz. Een persoonlijk antwoord wordt geformuleerd door een wetenschapper met  

 kennis van zaken.  Dit project kon tot stand komen met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van  

 het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - ikhebeenvraag-boek in voorbereiding door consortium (doeljroep 12-14 jarigen) 

 - geen recente activiteiten door VLIZ 

 Collection of static Maps on coastal and marine regions 
 Collectie statische kaarten over de kust en zee 
 Looptijd: sinds 9/2007 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nathalie De Hauwere 

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

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

 wereld. 

 De kaarten die door het VLIZ gemaakt worden, worden ter beschikking gesteld via de website van Marine  

 Regions (http://www.marineregions.org). 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Kaarten ivm visbestanden (cfr andere sectie) 

 - Kaarten gemaakt in het kader van LifeWatch (artikels, website, …) 

 Compendium for Coast and Sea 
 Compendium voor Kust en Zee 
 Looptijd: sinds 2010 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet, Thomas Verleye, Lisa Devriese, Steven Dauwe 

 Website: http://www.compendiumkustenzee.be 

 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  

http://www.ikhebeenvraag.be/
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 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: 

 - Herziening tekst hoofdstuk 2 over het gebruik van kust en zee met het oog op een nieuwe versie in  

 2018; 

 - De tellingen van het marien onderzoekslandschap zijn afgerond (hoofdstuk 1 - Marien Onderzoek); 

 - Update website (nieuwsberichten); 

 - Voorbereiding contactname MOGs voor informatie over onderzoekscapaciteit, expertise, etc.; 

 - Voorbereiding contactname auteurs en lectoren (referentietermen). 

 

 

    Microplastics: an emerging contaminant of concern? 
 Microplastics: een zorgwekkende opkomende contaminant? 
 Looptijd: sinds 7/2017 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Gert Everaert, Maarten De Rijcke 

 Website: 

 Kwantificeren van de ecologische risico’s van microplastics in het mariene milieu. Op basis van literatuurstudie  

 en modelleerwerk onderzoekt VLIZ in samenwerking met UGent en Wageningen University en Research aan  

 welke concentraties  

 microplastics momenteel voorkomen in het mariene milieu, 

 hoe die concentraties zullen wijzigen in de toekomst, aan welke concentraties van microplastics we effecten  

 verwachten en wat het huidige en toekomstig verwachte risico is van microplastics in het mariene milieu. Dit zal 

  leiden tot een manuscript voor een A1-publicatie. 

 Recente activiteiten en producten: 

Interne review in VLIZ afgerond, commentaren worden herwerkt en manuscript wordt in december 2017 bezorgd 

aan Wageningen University en Research voor finalisering. 

 Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 
 Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 
 Looptijd: 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: André Cattrijsse, Wim Versteeg 

 Website: 

 Een samenwerking tussen VLIZ, KBIN-OD Marien Milieu en de Vlaamse Hydrografie beoogt het opstellen van  

 een kaart van multibeam gegevens die het ganse belgische deel van de Noordzee bedekt. 

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

 Recente activiteiten en producten: 

 multibeam opnames die in de voorbije jaren werden genomen worden nu met regelmaat verwerkt. Telkens  

 wanneer scheepstijd op Simon Stevin beschikbaar is, worden zones gecarteerd. VLIZ coordineert met  

 ODNatuur en FOD Economie. 

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

 Looptijd: sinds 2006 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Leen Vandepitte, Thomas Verleye, Daphnis De Pooter 
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 Website: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet- 

 inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria 

 Een overzicht van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria.  

 Voor elke soort is een informatiefiche voorhanden  waarin kenmerken van de soort beschreven zijn en hoe en  

 wanneer de soort hier terecht gekomen is, met mogelijke gevolgen hiervan. 

 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: 

 - soortenfiches geactualiseerd (NL) 

 - 3/7 bijkomende soorten beschreven 

 - vertaling soortenfiches naar ENG ongoing 

 - voorbereiden identificatie lectoren 

 Philanthropy VLIZ 
 Filantropie VLIZ 
 Looptijd: 

 Financiering: lidgelden, legaten, giften, schenkingen, sponsorship 

 Contactpersoon: Jan Seys, Karen Rappé, Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens, Melissa Blieck 

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

 Er wordt onderzocht hoe het VLIZ aan “filantropie” kan doen en hiervoor zijn lidgelden en eventuele  

 Recente activiteiten en producten: 

 - Selectie van 3 finale kandidaten voor beursstudenten vanuit CPPS, Southeast Pacific region: Panama,  

 Colombia en Peru. 

 - Nieuwe oproep voor Brilliant Marine Research Ideas staat open tot 15 december 2017. 

 - Een nieuwe editie van 'Meet the company' wordt georganiseerd op 21 maart 2018 tijdens de VLIZ  

 Marine Science Day. De opbrengst gaat naar de filantropiewerking. 

 

 Planktonic diversity through metabarcoding (working title) 
 Planktondiversiteit via metabarcoding (werktitel) 
 Looptijd: 9/2017-8/2018 

 Financiering: VLIZ, UGent 

 Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke 

 Website: 

  
Voor een Masterproef aan de UGent zal een student bio-ir. een methode ontwikkelen om via nanopore 

technologie planktongemeenschappen te identificeren aan de hand van metabarcoding van 

mitochondriaal DNA. VLIZ zal bijdragen tot de toepassing van de methode op stalen van 

planktongemeenschappen uit de Noordzee. 
  
 Recente activiteiten en producten: 

 Student heeft DNA-extractiemethode op punt gebracht voor gemeenschappen van copepoden. Gemengde 

planktonstalen werden genomen in de week van 4 december en de extractiemethode wordt verder geoptimaliseerd 

voor deze veldstalen. Geamplificeerd DNA wordt eind 2017 gesequeneerd. Eind februari komt de student stalen 

verwerken in het Marien Station Oostende. 

 Seafood guide - for professional users 

http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage
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 Vis- & Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers 
 Looptijd: sinds 2012 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: http://www.zeevruchtengids.org 

 De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een  

 verantwoorde manier vis, schaal- en schelpdieren willen aankopen op de Belgische, Franse en Zwitserse markt .  

 De gids geeft de nodige objectieve informatie mee over soorten  die er het vaakst geconsumeerd worden.  

 Beschikbaar in het Nederlands en Frans. In samenwerking met SeaWeb Europe. 

 De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een  

 verantwoorde manier vis, schaal- en schelpdieren willen aankopen op de Belgische, Franse en Zwitserse markt .  

 De gids geeft de nodige objectieve informatie mee over soorten die er het vaakst geconsumeerd worden.  

 Beschikbaar in het Nederlands en Frans. In samenwerking met SeaWeb Europe. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten 

 

 Seaweed atlas 
 Habitat suitability of macro algae in the (Belgian Part of the) North Sea 
 Habitatgeschiktheidmodellering van macro-algen in (het Belgische deel van) de  
 Noordzee 

 Looptijd: 9/2017-2/2018 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Gert Everaert, George Westmeijer 

 Website: 

 Het doel van het onderzoek is om na te gaan in welke zones van (het Belgisch deel van) de Noordzee macro- 

 algen kunnen voorkomen? Vervolgens zal worden onderzocht hoe de habitatgeschiktheid zal evolueren in de  

 tijd (bijv. onder invloed van klimaatsverandering of veranderende stromingspatronen). De focus van het  

 onderzoek ligt op een aantal commercieel en ecologisch interessante macro-algen en er zal gebruikt gemaakt  

 worden van ecologische modellen om de habitatgeschiktheid te kwantificeren. 

 In dit onderzoek stelt VLIZ in samenwerking met UGent kennis-gebaseerde habitatgeschiktheidmodellen op  

 voor enkele geselecteerde macro-algen in (het Belgisch deel van) de Noordzee. We gaan na hoe de  

 habitatgeschiktheid zal evolueren in de tijd (bijv. Onder invloed van klimaatsverandering of veranderende  

 stromingspatronen). 

 Recente activiteiten en producten: 

Een lijst met een twintigtal interessante soorten macro-algen werd opgesteld. Voor vijf soorten werd al voldoende 

fysiologische informatie gevonden om een mechanistisch habitatgeschiktheidsmodel uit te werken. Deze modellen 

worden nu uitgewerkt op basis van verschillende fysisch-chemische datalagen. De eerste resultaten komen sterk 

overeen met het actuele voorkomen van de betreffende soort op basis van waarnemingen. Een publicatie wordt 

voorbereid tegen eind februari. 

 

 Southern Netherlandish Prize papers research 
 Onderzoek naar Zuid-Nederlandse gekaapte brieven 
 Looptijd: sinds 9/2017 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Wim De Winter 

 Website: 

 Tijdens maritieme oorlogen vormden gekaapte brieven een belangrijk deel van de buit van officiële  

 kapersschepen. Veel van deze brieven worden bewaard in The National Archives in Kew. Dit levert uniek en  

 relevant materiaal op voor de vroegmoderne maritieme geschiedenis in zowel lokaal als internationaal  

 perspectief. Deze brieven zijn nog niet eerder ontsloten in Vlaamse context. Tijdens dit project zal worden  

 nagegaan welke historische onderzoekslijnen via dit uniek bronnenmateriaal kunnen worden uitgewerkt, in  
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 samenwerking met nationale en internationale partners. Initieel zal worden gefocust op de periode van de  

 Spaanse successieoorlog. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Een interessante subset van gekaapte brieven werd gedigitaliseerd in The National Archives in Kew, Engeland. 

Historicus Wim De Winter heeft eveneens een missie (COST Oceans Past STSM) ondernomen naar The National Archives 

in Kew, Engeland om bijkomend materiaal op te zoeken. Momenteel worden op basis hiervan mogelijke 

onderzoekslijnen in kaart gebracht voor collaboratieve projecten met nationale en internationale partners. Contacten 

werden gelegd met Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje. In 2018 zullen de eerste onderzoekslijnen, die in 

samenwerkingsverband worden ontwikkeld, reeds op internationale conferenties / wetenschappelijke bijeenkomsten 

worden voorgesteld 

 

 Status Stocks Belgian Fisheries 
 Status Bestanden Belgische Visserij 
 Looptijd: 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey, Nathalie De Hauwere 

 Website: http://www.vliz.be/nl/multimedia/onze-kust?album=4831 

 Opmaak informatieve kaartjes (ICES-gebieden in NO-Atlantische Oceaan) met aanvoer Belgische visserij en  

 ICES-adviezen stocks. Op vraag van en in samenwerking met ILVO. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Kaarten van volgende soorten (binnenkort) online: Noorse kreeft, gladde haaien, kathaai, witje, geep,  

 grote pieterman, zonnevis, harders, lipvissen, zeebrasem, Franse tong, roggen, heilbot, grouwe poon,  

 Engelse poon, heek, lom, sardien, sprot, Noordzeekrab, Noordzeegarnaal, Europese kreeft, octopussen,  

 gewone zeekat, pijlinkvissen, sint-jacobsschelp en de wulk. 

 - Opstellen van citatie kaarten (met terugwerkende kracht 2017-2015) 

 VLEET: zee-en-kust-encyclopedie 
 VLEET: Zee-en-kust-encyclopedie 

 Looptijd: sinds 9/2016 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Jan Seys, Nancy Fockedey, Bart Vanhoorne, Pieter Maes 

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

 Hosting en beheer van de zee-en-kust-encyclopedie (voormalige Ecomare encclopedie, voormalige vleet) door  

 VLIZ 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten 

 

 

 ARS 
 Augmented Reality Sandbox 
 De Zeezandbak 
 Looptijd: 12/2015-12/2025 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: André Cattrijsse, Evy Copejans, Tina Mertens 

 Website: 

 Eind 2015 werden de onderdelen voor een Augmented Reality Sandbox aangeschaft. Deze zandbak voorzien  
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 van alle sturing om landschappen interactief zichtbaar te maken en te bewerken, is een product van WHOI.  

 VLIZ zal dit 'meubel' inzetten bij communicatie- en educatieinitiatieven, en ikv disseminatie van  

 onderzoeksprojecten. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - De sandbox werd gebruikt op de midterm conferentie van CREST. De schaalmodellen die beschikbaar zijn: 

  dijk, stormmuur, haven Oostende. 

 - De sandbox stond op de Dag van de Wetenschap op 26 november 2017. 

 - In overleg met Luc Zwartjes worden educatieve pakketten uitgewerkt voor de sandbox. VLIZ zal contact  

 leggen met Pieter Mestdagh (Planetarium Brussel) voor een samenwerking. 

 - Het toonmoment van de 2e jaars bachelorstudenten van KULeuven (Pieter Rauwoens) vindt plaats op 22  

 december 2017. VLIZ zal deelnemen. 

 BIN 
 Policy Informing Briefs 
 Beleids Informerende Notas 
 Looptijd: 1/2012-12/2021 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

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

 Website: http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-nota-s-bins 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Afwerken BIN 'Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie inzake marien  

 zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen' en opvolgen van de impact (parlementaire vragen, Vlaamse  

 resoluties, onderbouwing Vlaams en Federaal actieplan, etc.) 

 - Afwerken jaarlijkse BIN 'Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van het  

 onderzoekslandschap' 

 EMBS53 
 European Marine Biology Symposium 53 
 Europees Mariene Biologie Symposium 53 
 Looptijd: 9/2018-9/2018 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Jan Seys, Leen Vandepitte 

 Website: www.embs53.org 

 De allereerste European Marine Biology Symposium werd georganiseerd in Helgoland (Duitsland), in 1966. Dit  

 symposium was zo succesvol dat het sindsdien jaarlijks wordt georganiseerd. 

  

 Tot op vandaag werd EMBS georganiseerd in 20 verschillende Europese landen, en sommige landen hebben dit  

 symposium al meerdere malen gehost. 

  

 EMBS is niet enkel bedoeld voor mariene wetenschappers van Europa, maar het symposium heeft ook een  

 internationale uitstraling. Hoe EMBS wordt georganiseerd, en welke onderwerpen aan bod komen, wordt  

 bepaald door het organiserende instituut. 

  

 Het algemene doel van EMBS is om mariene biologische wetenschappen in de kijker te zetten binnen Europa. 

 VLIZ zal in 2018 de 53e editie van EMBS organiseren. Hierbij wordt departementsoverschrijdend gewerkt,  

 zoals bij de organisatie van de Jongerencontactdag. 

  

 Het symposium zal georganiseerd worden rond 4 centrale thema's: 

 - wetenschap vanuit een historisch perspectief 

 - wetenschap in een modern kleedje 

 - citizen science 

 - wetenschap in de Noordzee 

 De rode draad doorheen het symposium is het 175 jarig bestaan van het marien station Oostende. 

 Naar jaarlijkse gewoonte zal ook de 'yellow submarine' competitie georganiseerd worden, en ook hier gaan we  

 een historisch tintje voorzien. 
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 Recente activiteiten en producten: 

 - EMBS53 werd officieel aangekondigd op de voorbije EMBS52 in Piran, Slovenië. De aangeboden 

thema's werden enthousiast onthaald, alsook het campagnebeeld. 

- 'Save the date' wordt binnenkort uitgestuurd naar verschillende nationale, Europese en 

internationale mailinglijsten. 

- De praktische organisatie komt stilaan op gang. Er zal een nauwe samenwerking zijn tussen 

verschillende VLIZ-departementen. 

- Al 4 keynote speakers hebben bevestigd. Een vijfde - voor het historische thema - moet nog 

worden vastgelegd. 

- EMBS53 zal sterk aanwezig zijn op sociale media zoals Twitter & Facebook, om een zo ruim 

mogelijk publiek te bereiken 

 

   Fleet 
 A century of sea fisheries in Belgium: the Belgian fishing fleet 
 Een eeuw zeevisserij in België: de Belgische vissersvloot 
 Looptijd: sinds 2010 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

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

 van immatriculatienummer, aanleghaven en werden omgebouwd of uitgerust met meer efficiënte technologie.  

 Zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. Nog later werd de gehele vloot geleidelijk gemotoriseerd.  

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

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

 voor vissersvaartuigen actief vanaf 1929. De vlootdatabank is gelinkt aan de fotogalerij "Belgische Zeevisserij". 

 De databank  beschrijft de individuele levenscyclus van visserijschepen (zeevisserij vloot) sinds ongeveer 1929.  

 De databank is gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse publicaties 'Officiële lijst der Belgische  

 vissersvaartuigen' uitgegeven door FOD Mobiliteit. De databank wordt gebruikt als communicatiemiddel om  

 bijkomende informatieproducten te verzamelen (per casco) en aan te bieden. Wordt gelinkt met de fotogalerij  

 "Belgische zeevisserij" 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten 

 HiFiDATA 
 A century of sea fisheries in Belgium 
 Een eeuw zeevisserij in België 
 Looptijd: sinds 12/2021 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: http://www.vliz.be/cijfers_beleid/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,...). 
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 Recente activiteiten en producten: 

 - Vissen in het Verleden contactdag expertengroep vrijdag 17 november (am) i.s.m. ILVO, NAVIGO,  

 INBO, en privé-sector, topic 'ijle haring' of 'Downs haring' in het Belgisch deel van de Noordzee 

 - werkbezoek archief van de Bibliotheek Ugent voor raadplegen van te ontlenen archiefstukken ten behoeve 

  van de expo zomer 2018 

 - Eerste 3 draft hoofdstukken ingediend bij uitgever in oktober 2017 

 - werkoverleg co-auteurs, Gent, nov 2017 

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

 geen recente activiteiten 

 OBIS-Event-Data 
 Integrating OBIS Event Data development with Scientific Applications 

 Looptijd: 4/2017-3/2019 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Daphnis De Pooter 

 Website: 

 Op basis van het succes van het OBIS-ENV-DATA project, lanceert OBIS een nieuw 2 jarig piloot project, met  

 als doel het OBIS Event Data format te valideren en te verbeteren.  Dit zal gebeuren via case studies op basis  

 van echte data en in samenwerking met wetenschappers. 

 Andere doelen van het project zijn om onder andere (i) data producten en applicaties te ontwikkelen op basis  

 van het OBIS Event data format (ii) het format te beschrijven in de vorm van guidelines en training pakketten. 

 Op basis van het succes van het OBIS-ENV-DATA project, lanceert OBIS een nieuw 2 jarig piloot project, met  

  
 Recente activiteiten en producten: 

 De data voor de geplande workshops werden vastgelegd: 

 -23-27 april 2018: OBIS EventCore voor tagging & tracking data 

 - 1-5 oktober 2018: OBIS EventCore voor benthische data (meio & macro) 

 De praktische organisatie zal begin 2018 van start gaan. 
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  3. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

 MoU – KMFRI 
 Memorandum of Understanding - Kenya Marine and Fisheries Research Institute 
 Samenwerkingsovereenkomst - Keniaans Instituut voor Marien en  
 Visserijonderzoek 

 Looptijd: sinds 1/2012 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Jan Mees, Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens 

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

 In oktober 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VLIZ en KMFRI. 

 Het raamakkoord creëert een algemeen kader voor de relaties en samenwerkingsverbanden tussen het Kenya  

 Marine and Fisheries Research Institute en het VLIZ rond zes hoofdassen: 

 1.  Ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen  

   - (1) KMFRI en het zeewetenschappelijk netwerk in Kenia, en 

   - (2) het VLIZ en het zeewetenschappelijk netwerk in Vlaanderen, België.  

 2.  Ondernemen van gezamenlijk veldwerk, onderzoeksexpedities, experimenten, monitoring en  

 observatieprogramma's.  

 3.  Uitwisseling van kennis en uitwisseling van (1) facultair, onderzoeks- en academisch personeel, (2)  

 technische deskundigen (ICT-specialisten, gegevens- en informatiemanagers, mariene technici, nautische  

 deskundigen, communicatiespecialisten, enz.) en (3) studenten.  

 4.  Capaciteitsopbouw voor onderzoek, technologische ontwikkeling (incl. onderzoeksschepen en navigatie- en 

  bemonsteringsapparatuur), data management, en 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: 

 De samenwerkingsovereenkomst is geëindigd. De hernieuwing zal in het voorjaar van 2018 besproken  

 worden. 

 MOU - NIOZ 
 Memorandum of Understanding - NIOZ 
 Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ 
 Looptijd: sinds 1/2013 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Wim Versteeg, Tina Mertens 

 Website: 

 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: 

 - werkoverleg aan NIOZ Yerseke op dinsdag 5 december 2017 

 - actiepunten voor opvolging en herziening MoU 

 MOU  WL 
 Memorandum of understanding - Waterbouwkundig Laboratorium 
 Samenwerkingsovereenkomst - Waterbouwkundig Laboratorium 
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 Looptijd: sinds 2005 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Tina Mertens 

 Website: 

 Recente activiteiten en producten: 

 Er wordt een overleg ingepland in januari 2018 om een nieuwe samenwerking te bespreken. 

 MOU ILVO - Visserij 
 Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries  
 Research, Animal Sciences Unit - Fisheries 

 Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek,  
 Eenheid Dier - Visserij 

 Looptijd: sinds 6/2006 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens 

 Website: http://www.ilvo.vlaanderen.be/NL/Onderzoek/Visserij/tabid/4442/language/nl- 

 BE/Default.aspx 

 Deze samenwerking omvat verschillende aspecten, waaronder: 

 - 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 en producten: 

 -Gezamenlijke data-analyse workshop voor de verwerking van de data afkomstig uit de gemeenschappelijke  

 Noordzee plankton cruise werd voorbereid en zal plaatsvinden op 6-8 december. 

 -samenwerking rond voorbereidende activiteiten (werkoverleg 17 november), dossier nieuwe visserijen op  

 het BNZ (najaarsharing) 

 MOU Ugent - Algologie 
 Memorandum of understanding -  Universiteit Gent, Phycology department 
 Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Gent, Afdeling Algologie 
 Looptijd: sinds 1/2003 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Wim Decock, Bart Vanhoorne 

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

 Onder deze samenwerking vallen verschillende topics. Onder meer wordt vanuit VLIZ ondersteuning geboden  

 mbt databeheer herbarium specimens. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen specifieke ontwikkelingen te vermelden. 

 MOU Ugent - MarBIOL 
 Memorandum of Understanding - Universiteit Gent,  Marine Biology department 
 Samenwerkingsovereenkomst - Universiteit Gent, Afdeling Mariene Biologie 
 Looptijd: sinds 1/2003 



Wetenschappelijke Commissie, 08 december 2017  35 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Annelies Goffin, Bart Vanhoorne 

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

 Meiobenthos / macrobenthos / hyperbenthos / epibenthos 

 Ontwikkeling en beheer van databanken voor biodiversiteit; 

 Recente activiteiten en producten: 

 Geen specifieke ontwikkelingen te vermelden. 

 MoU-UCSB-BOI 
 Memorandum of Understanding University California Santa Barbara-Benioff  
 Ocean Initiative 

 Memorandum of Understanding University California Santa Barbara-Benioff  
 Ocean Initiative 

 Looptijd: sinds 10/2017 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Jan Mees, Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

 Memorandum of Understanding University California Santa Barbara-Benioff Ocean Initiative 

 Memorandum of Understanding University California Santa Barbara-Benioff Ocean Initiative: the Flanders  

 Marine Institute (VLIZ) and the Benioff Ocean Initiative (BOI) signed an agreement to join forces and  

 collaborate in marine research. With this international cooperation, both institutes agree to exchange their  

 expertise in order to tackle marine issues in the future. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Ondertekening MoU:  signed by Prof. Jan Mees, general director of VLIZ, and Prof. Douglas McCauley,  

 executive director of BOI, in presence of the Flemish House of Representatives (Committee for Nature  

 Preservation, Energy & Animal Care) and Mr., Clyde Roberson, Mayor of the city of Monterey, on Thursday  

 26 October, in Monterey. The agreement was facilitated by Flanders Investment & Trade (FIT), which  

 actively promotes sustainable international business throughout Flanders. 

 MVB 
 Measurement network Flemish Banks 
 Meetnet Vlaamse Banken 
 Looptijd: sinds 2001 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Roeland T'Jampens, Tina Mertens 

 Website: http://www.vliz.be/nl/meetnet-vlaamse-banken 

 Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische gegevens  

 (weer, wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal plat. 

 Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische gegevens  

 (weer, wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal plat. 

 Recente activiteiten en producten: 

 geen recente activiteiten 

 Support OBIS 
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 Support Ocean Biogeographic Information System 
 Ondersteuning Ocean Biogeographic Information System 
 Looptijd: 

 Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

 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: 

 EurOBIS was vertegenwoordigd op de OBIS Executive Committee meeting, die doorging in Oostende 22- 

 24 november. Bijdrage aan de algemene discussies en rapportering over de stand van zaken rond de  

 taxonomische kwaliteitscontrole op de OBIS-namen. 

 

 Globale activeiten ter ondersteuning blijven doorlopen (taxonomische kwaliteitscontrole). 
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 4. NETWERKEN 

 Handelsbenamingen vis en zeevruchten 
 Looptijd: sinds 10/2015 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

 In het kader van de EU-verordening Nr. 1379/2013 moet België een lijst opstellen met de te gebruiken  

 handelsbenamingen voor vis en zeevruchten in de landstalen. VLIZ geeft advies. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten 

 Noordzeeforum 
 Looptijd: 7/2016-12/2017 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

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

 Website: 

 De Staatssecretaris voor de Noordzee (Philippe De Backer) wenst in 2017 een "Ontwikkeling  

 langetermijnstrategie Noordzee 2050" op te maken i.s.m. alle stakeholders. Hiervoor wordt op 14 december  

 2016 een kick-off event georganiseerd waarna 3 thematische werkgroepen rond Natuurlijkheid, Meervoudig  

 Ruimtegebruik en Blauwe Economie en Innovatie aan de slag gaan. VLIZ en KBIN helpen bij de praktische  

 organisatie van dit proces. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Afwerken van visietekst in de Noordzeeraad op basis van aanzet van kabinet De Backer; 

 - Overleg met KBIN en kabinet De Backer over organisatie slotevent op 20/12; 

 - Overleg met KBIN en kabinet De Backer over voortzetting van traject onder de vorm van een denktank  

 Noordzee 2050 (referentietermen in opmaak). 

 Vistraject – Werkgroep Kust – Subwerkgroep Opleiding en Vorming 
 Looptijd: 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten 

 Concours Olivier Roelinger 
 Concours Olivier Roelinger 
 Looptijd: sinds 2011 
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 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: http://www.allianceproduitsdelamer.org/documents/doc%201%20Plaquette_concours_20 

 13.pdf 

 Jaarlijkse internationale kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en professionele koks gestimuleerd worden om  

 werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij het jureren en bij het uitwerken  

 van de stage van de laureaat. Geörganiseerd door SeaWeb Europe en Ferrandi Paris. 

  
 Recente activiteiten en producten: 

 - Promotie call nieuwe editie 2017-2018 (VLIZ is partner) 

 EurOcean 
 EurOcean 
 Looptijd: 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Tina Mertens 

 Website: http://www.eurocean.org/ 

 EurOcean (The European Centre for Information on Marine Science and Technology) is een Europees netwerk  

 van mariene instellingen met partners uit België, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal,  

 Roemenië en Spanje. VLIZ maakt deel uit van de stuurgroep van EurOcean die jaarlijks eenmaal samenkomt  

 om beslissingen te nemen over: 

 • Strategische en beleidsoriëntaties; 

 • Het jaarlijkse werkprogramma en de begroting; 

 • Financieel beheer; 

 • Huishoudelijk reglement; 

 • De werking en de organisatie van EurOcean. 

 Recente activiteiten en producten: 

 Van 23 tot 26 oktober 2017 vond de Steering Committee plaats te Capri, Italië. Op 24 oktober vond een 

  open conferentie plaats rond "Perspectives for enhancing co-ordination and support of Europe´s Ocean  

 Observing System". In janurai komt er een update van de 'Knowledge Gate' http://kg.eurocean.org/. In  

 maart volgt een update van de 'Reserach Infrastructure Database' http://rid.eurocean.org/. In 2018 zal er 

  een nieuwe Executive Director verkozen worden. 

 Fisheries Education 
 Visserijonderwijs 
 Looptijd: sinds 9/2016 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey, Evy Copejans 

 Website: 

 Binnen de werkgroep Kust van het Convenant Vlaamse Duurzame Visserij bestaat er een subwerkgroep rond  

 educatie. ILVO heeft VLIZ gevraagd hier mee aan te werken. Doel: de "nieuwe visser" als "guardians of the  

 sea". In eerste instantie denkoefening organiseren over de noden in het huidige visserijonderwijs om dit doel te 

  bewerkstelligen (curriculum, materiaal, instrumenten, stages edm.). 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten 
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 Flanders Marine Biotechnology Platform 
 Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen 
 Looptijd: sinds 2/2012 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.mariene-biotechnologie.be/ 

 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: 

 geen recente activiteiten 

 Vlaams Aquacultuur Platform 
 Vlaams Aquacultuur Platform 
 Looptijd: sinds 2010 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

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

 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. 

 Recente activiteiten en producten: 

 In het kader van Unieprioriteit 2: Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte,  

 innovatieve, concurrerende, en op kennis gebaseerde aquacultuur (EU(508/2014)) en ter bevordering van  

 de ontwikkeling van de aquacultuursector in Vlaanderen en Europa wenst het Departement Landbouw en  

 Visserij, in samenwerking met het Vlaams Aquacultuurplatform, een oproep te doen naar  

 onderzoeksprojecten binnen de aquacultuur. Alle info staat op de website:  

 http://www.aquacultuurvlaanderen.be/call-onderzoeksprojecten-aquacultuur-2018 

 Vlaamse Baaien 
 Vlaamse Baaien 
 Looptijd: sinds 2012 

 Financiering: Vlaamse Overheid, mobiliteit en openbare werken 

 Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens, Hans Pirlet 
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 Website: http://www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien/ 

 VLIZ maakt deel uit van de Beleidscommissie Vlaamse Baaien. Dit project betreft een langetermijnvisie voor de 

  kust en de Westerschelde, die er in de eerste plaats op gericht is om de veiligheid van de Vlaamse kust in het 

  achterland te garanderen tijdens de komende decennia. Het project ‘Vlaamse Baaien’ was een initiatief van een 

  partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige studiebureaus en van de baggerbedrijven ‘Jan De Nul’-groep en  

 DEME maar werd door de Vlaamse overheid overgenomen. 

 In januari 2017 werd de eerste bijeenkomst van de Beleidscommissie Vlaamse Baaien georganiseerd (als  

 opvolger van de Stuurgroep die in 2010 reeds bestond). Dit project betreft een langetermijnvisie voor de  

 kust en de Westerschelde, die er in de eerste plaats op gericht is om de veiligheid van de Vlaamse kust in het  

 achterland te garanderen tijdens de komende decennia. De Vlaamse overheid voorziet in de bestudering van dit 

  project met het oog op de verdere uitbouw van onze kustbescherming in het licht van de problematiek van de 

  zeespiegelrijzing en economische rentabiliteit van de kusthavens. De Beleidscommissie Vlaamse Baaien wordt  

 voorgezeten door het kabinet van minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Deelname aan beleidscommissie 27/11 met voorafgaand overleg met afdeling Maritieme Toegang over de 

  startbeslissing van het Complex Project Kustvisie (CPKV) dat momenteel in opmaak is; 

 - Verdere invulling van het digitaal informatieplatform voor het complex project kustvisie (CPKV) met  

 relevante wetenschappelijke studies; 

 - Voorbereiding van nota met overzicht van wetenschappelijke kennis over het (CPKV), op basis van het  

 informatieplatform; 

 - Voortgezet overleg met het KBIN over een onderzoeksproject m.b.t. de paardenmarkt. 

 BC 
 The Blue Cluster 
 De Blauwe Cluster 
 Looptijd: sinds 3/2017 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Tina Mertens, Hans Pirlet 

 Website: 

 De Blauwe Cluster is een netwerk van Vlaamse (maritieme) bedrijven die een erkenning als een  

 speerpuntcluster door de Vlaamse overheid nastreeft. 

 De Blauwe Cluster is een netwerk van Vlaamse (maritieme) bedrijven die een erkenning als een  

 speerpuntcluster door de Vlaamse overheid nastreeft. VLIZ zetelt als onafhankelijke waarnemer in de  

 werkgroep die het speerpuntcluster-dossier uitwerkt en waakt hierbij over de wetenschappelijke onderbouwing  

 van het dossier. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - VLIZ is betrokken bij de opmaak van de speerpuntcluster aanvraag om te waken over de  

 wetenschappelijke onderbouwing en fungeert als aanspreekpunt van het marien onderzoekslandschap; 

 - In oktober en begin november werd het dossier verder bijgewerkt op basis van de opmerkingen van  

 VLAIO; 

 - Formele indiening van de aanvraag op 15/11; 

 - Hoorzitting voor betrokken Vlaamse diensten op 28/11; 

 - Verdediging van het dossier voor panel van internationale reviewers op 7/12; 

 - Beslissing over de aanvraag wordt genomen in het Hermes comité van 25/1. 

 CoL Global Team 
 VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team 

 Looptijd: sinds 2013 

 Financiering: Lifewatch 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

 Website: 
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 VLIZ is sinds 2013 lid van het CoL Global Team en dus mee betrokken in het verder uitstippelen van de  

 wetenschappelijke policy van de Catalogue of Life. Dit Global Team komt ongeveer elke 8-10 maanden samen. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - het werk rond het samenstellen van de lijst van publicaties die refereren naar of gebruik maken van CoL  

 loopt verder.  

 - Op 15 november werd een virtuele meeting van het Global Team georganiseerd, om de vorderingen rond  

 gemaakte afspraken eerder dit jaar te evalueren en waar nodig bij te sturen. 

 - VLIZ blijft taxonomische lijsten bijdragen aan CoL. Daar waar dit vroeger eerder op een 'vraag-en-aanbod'  

 principe was gebaseerd, zijn we nu eerder pro-actief en stellen we zelf mogelijke lijsten voor, waar CoL over 

  het algemeen positief op reageert en hun cataloog kan aanvullen of bestaande lijsten kan vervangen met  

 meer up-to-date lijsten vanuit WoRMS. 

 - De volgende Global Team meeting wordt gehost in China, van 19-23 maart. 

 DiSSCo 
 Distributed System of Scientific Collections 

 Looptijd: sinds 2017 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

 Website: 

 VLIZ maakt deel uit van het Belgisch netwerk gerelateerd aan DiSSCo. Dit gaat over het opzetten van een  

 Europese  onderzoeksinfrastructuur rond wetenschappelijke collecties. 

 Recente activiteiten en producten: 

 niets te melden 

 ERVO 
 European Research Vessel Operators 

 Looptijd: 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: André Cattrijsse 

 Website: http://www.ervo-group.eu 

 ERVO meetings behandelen gemeenschappelijke topics/problemen waarmee operatorren van  

 onderzoeksschepen geconfronteerd worden om de dienstverlening aan de mariene onderzoekswereld te  

 verbeteren en best practice te ontwikkelen.   

 ERVO biedt de opportuniteit voor RV beheerders om informatie uit te wisselen en evoluties in vereisten en  

 nieuwe technologiën te detecteren ivm de inzet van  onderzoeksschepen. 

 ERVO is een Europees forum dat jaarlijks samenkomt om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen  

 beheerders en exploitanten van onderzoekssschepen, best practice te ontwikkelen en mogelijkheden te  

 onderzoeken voor samenwerking. 

 Recente activiteiten en producten: 

 geen recente ontwikkelingen 

 Flanders' Maritime Cluster 
 Flanders' Maritime Cluster, the organisational network for marine and maritime  
 indurstry in Flanders 

 Flanders' Maritime Cluster, de netwerkorganisatie voor de mariene en maritieme 
  industrie in Vlaanderen 

 Looptijd: 

 Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 
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 Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens 

 Website: http://www.flanders-maritime-cluster.be/ 

 Vzw Flanders Marine werd opgericht met als doel het promoten, valoriseren en ontwikkelen van de mariene en  

 maritieme bedrijvigheid in Vlaanderen. De naam vzw Flanders Marine werd gewijzigd naar ‘Flanders’ Maritime  

 Cluster’. De provincie West-Vlaanderen, DEME en groep Jan De Nul hebben zich geëngageerd om gedurende  

 drie jaar een minimumfinanciering voor de cluster te waarborgen.  VLIZ werd gevraagd zich te engageren om de 

  interface wetenschappelijk onderzoek – bedrijfsleven te behartigen. 

 Recente activiteiten en producten: 

 geen recente activiteiten 

 ICES WGHIST 
 ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries 
 ICES Werkgroep inzake de historiek van vis en visserijen 
 Looptijd: 3/2012-2018 

 Financiering: - 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGHIST.aspx 

 De WG brengt visserijwetenschappers, historici, biologen, databeheerders en analisten samen 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: 

 - voorbereiding draft artikel over historische referentiekaders en langetermijnreeksen met betrekking to  

 Blauwe economie en blauwe groei 

 ICSU WDS 
 VLIZ participation ICSU World Data System 
 VLIZ participatie ICSU World Data System 
 Looptijd: sinds 2012 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 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 datasysteem.  

 VLIZ wil hieraan bijdragen door een component te vormen binnen dit datasysteem voor mariene  

 biodiversiteitsgegevens. 

 Recente activiteiten en producten: 

 De VLIZ “FAIR” data publication service (op basis van IMIS en MDA) werd voorgesteld op DI4R  

 Symposium op 30 november te Brussel. 

 ICZM 
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 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: 9/2001-8/2004 

 Financiering: Interne financiering 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: 

- Deelname aan overleg duurzaam kustbeheer op 6/12; 

- Overleg met Provincie over opzet Kustportaal. 

 ILO 
 Internationale Liaison Officer 
 International Liaison Officer 
 Looptijd: sinds 7/2017 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

 International Liaison Officer visibiliteit/uitstraling VLIZ 

 Recente activiteiten en producten: 

 ILO attended the following workshops, seminars, conferences,.. 

 - Conference OECD Innovation in Ocean Economy, Naples, October 2017 

 - FWO Horizon2020 national Focal point info dag 

 - Seminar methods to measure Blue Economy, Paris, November 2017  

 - Blue economy and innovation: OECD workshop Napels, November 2017 

 - Colloquium Campus du Littoral, Les enjeu juridiques au milieu marin.  Boulogne, October 2017 

 - COPERNICUS Marine Service: an EU Asset for Sustainable Ocean 

 Digital Open Science, Brussels, Sept 2017 

 - EFSI- Juncker plan in België, Brussels, Sept 2017 

 - ERRIN BLUE BIOECONOMY WG meeting, Brussels, October 2017 

 - EU Platform (EWI conference), Brussels, October 2017 

 - Excellent Innovation in the EU: are universities ready for it?, Brussels, October 2017 

 - FUST-Oceans: Herman Teirlinck plaatsbezoek, Brussels, October 2017 

 - FUST Steering Committee, Paris, October 2017 

 - Marine Spatial Planning Conference, Brussels, 11 & 12 October 2017 

 - COLUMBUS annual conference, Brussels, November 2017 

 - waarnemer, Navigating the Future V, brussels, November 2017 

 - audientie ambassade Chili in Brussel, October 2017 

 - audientie Ambassade Argentinie in brussel, November 2017 
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 - JRC Conference: EU4facts, September 2017 

 - Klimaatverandering en gezondheid FRDO-conferentie, November 2017 

 - OUR OCEANS - EU conference, Malta, October 2017 

 - COP23 EU side event, Bonn, 10 November 2017 

 - Stuurgroep Noordzee en Oceanen, Dienst Marien Milieu, Brussel. 13 nov 2017 

 IPHAB 
 IOC UNESCO Intergovernmental Panel for Harmful Algal Blooms 
 IOC UNESCO Intergouvernementeel Panel voor Schadelijke Algenbloei 
 Looptijd: sinds 5/2017 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Ward Appeltans, Ann-Katrien Lescrauwaet, Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke 

 Website: hab.ioc-unesco.org 

 IPHAB is een adviesorgaan voor IOC die de problematiek rond schadelijke algenbloei in kaart brengt,  

 onderzoeksnoden detecteert, en kennisuitwisseling bevordert. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente ontwikkelingen 

  

 IRSO 
 International Research Ship Operators 

 Looptijd: 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: André Cattrijsse 

 Website: http://www.isom-info.org/isom-menu.php 

 De "International Research Ship Operators" meeting is an informeel jaarlijkse bijeenkomst van beheerders van  

 onderzoeksschepen/vloten waar onderwerpen van gemeenschappelijke belang worden bediscussieerd.  

 Het doel van IRSO bestaat erin om de marien wetenschappelijke wereld een steeds verbeterende service te  

 kunnen verlenen. De hoofdobjectieven zijn: de uitwisseling van scheepstijd, samenwerking in het  

 ondersteunen van marien onderzoek en de ontwikkelingen kenbaar maken in de nationale onderzoeksvloten.  

 De uitwisseling van kennis en ervaring gbeurt zowel op strategisch als technologisch vlak. 

 IRSO is het globale informele netwerk van managers van onderzoeksschepen die tijdens een jaarlijkse meeting  

 onderwerpen van gemeenschappelijk belang behandelen 

 Recente activiteiten en producten: 

 geen recente ontwikkelingen 

 NAVIGO 
 NAVIGO Scientific Advice Board 
 NAVIGO Wetenschappelijke Adviesgroep 
 Looptijd: 1/2008-1/2021 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Jan Seys, Nancy Fockedey, Jan Haspeslagh, Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

 NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad 

 Recente activiteiten en producten: 

 - geen recente activiteiten door VLIZ 
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LIJST VAN NIEUWE EN GEPLANDE PUBLICATIES 


INHOUD 
  

1. REGULIERE PUBLICATIES 

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

 

5. PERSBERICHTEN 

 

6. PRESENTATIES 





1. REGULIERE PUBLICATIES 

VLIZ Beleidsinformerende Nota's 

Devriese, L.; Janssen, C. (2017). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke 

informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 

2017_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-34-4. 26 pp. 

De Grote Rede 

(2017). De Grote Rede 46. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 46. Vlaams Instituut voor de 

Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 32 pp. 

+ uitwerken van nieuwe lay-out en Responsive Web Design: 

http://www.vliz.be/groterede/magazine/46#de-grote-rede 

 

VLIZ Library Acquisitions 

742 (22/09/2017) - 750 (24/11/2017) –  wekelijks op vrijdag 

Filantropie Jaarverslag voor schenkers 

(2017). 2016 Filantropie Jaarverslag voor schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 

pp.  

VLIZINE 

- VLIZine september: 11 berichten 

- VLIZine oktober: 23 berichten 

- VLIZine november: 14 berichten 

 

VLIZ WEBSITE 

http://www.vliz.be/groterede/magazine/46#de-grote-rede


Wetenschappelijke Commissie, 08 december 2017  46 

 

 

VLIZ website - nieuws: 12 berichten 

- Terugblik op eerste VLIZ Science Symposium: the Ocean and Human Health (10.10) 

- Mariene burgerwetenschap: naar een geëngageerde en oceaangeletterde samenleving (13.10) 

- EMODnet Biology workshop in Londen identificeert essentiële dataproducten voor gebruikers 

(13.10) 

- Ecodesign Challenge buigt zich over de plastic soep (13.10) 

- Marien zwerfvuil en microplastics: expertise en wetenschappelijke kennis in Vlaanderen (16.10) 

- Beurzen Brilliant Marine Research Idea 2018 (17.10) 

- Online seminaries door Sea Change over oceaangerelateerde onderwerpen en problemen 

(24.10) 

- Europese culinaire competitie voor jonge en toekomstige chefs: kiezen voor duurzame vis 

(27.10) 

- VLIZ en het Benioff Ocean Initiative bundelen krachten om mariene uitdagingen aan te gaan 

(30.10) 

- De Grote Rede in een NIEUW jasje! (07.11) 

- Oproep VLIZ Mariene Wetenschapsprijzen 2017 (21.11) 

- Oproep voor abstracts VLIZ Marine Science Day 2018 (22.11) 

 

VLIZ website - VLIZ news: 10 berichten 

- Looking back at the first VLIZ Science Symposium: the Ocean and Human Health (10.10) 

- Marine Citizen Science: towards an engaged and ocean literate society (13.10) 

- EMODnet Biology workshop in London identifies need for data products essential for users 

(13.10) 

- Ecodesign Challenge stimulates ideas to tackle the plastic soup (16.10) 

- Call Brilliant Marine Research Idea 2018  (17.10) 

- A Sea Change for Ocean Literacy: Co-exploring ocean topics and issues (24.10) 

- European culinary contest for young and future professional chefs: opting for sustainable 

seafood (27.10) 

- Flanders signs agreement with UC Santa Barbara (California, USA) to jointly tackle marine 

challenges (30.10) 

- Call VLIZ Marine Science Awards 2017 (21.11) 

- Call for abstracts VLIZ Marine Science Day 2018 (22.11) 

  

Twitter – volg het VLIZ via jmeesvliz 

Twitter @jmeesvliz: 3052 volgers, 6679 tweets 

 

Facebookpagina – volg de RV Simon Stevin via www.facebook.com/rvsimonstevin  

Facebook @RVSimon Stevin: 1.640 likes (1593 volgers) 

Facebook @VLIZnieuws: 994 likes (1018 volgers) 

 

LinkedIn 

LinkedIn VLIZ bedrijfspagina - https://www.linkedin.com/company/1721826: 642 volgers 

LinkedIn VLIZ discusiegroep - https://www.linkedin.com/groups/13504927: 212 leden 

 

http://www.facebook.com/rvsimonstevin
https://www.linkedin.com/company/1721826
https://www.linkedin.com/groups/13504927
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2. AD HOC PUBLICATIES 

Posters 

Lackschewitz, K.; Naudts, L.; Cattrijsse, A.; Dañobeitia, J.J.; Fitzgerald, A.; Flinkman, J.; Koning, E.; 

Magnifico, G.; Mazauric, V.; Nieuwejaar, P.W.; Quédec, O.; Lisbjerg, D. (2017). The ERVO Group: A key 

player for the coordination and integration of the European Research Fleet. poster presented at the 2nd 

JPI Oceans Conference, 26 October 2017, Lisbon. European Research Vessels Operators (ERVO): Europe. 

1 poster pp. 

Vansteenwegen, D.; Ruddick, K.; Cattrijsse, A.; Gkritzalis, T.; Van der Zande, D. (2017). Development 

of a standalone solar tracking hyperspectral sensor platform. Poster presented at the HIGHROC Science 

Conference, 7 -9 November 2017, Brussels. Flanders Marine Institute (VLIZ)/Royal Belgian Institute of 

Natural Sciences (KBIN): Oostende, Brussel. 1 poster pp. 

Flyers 

Gorick, G.; Sterken, M. & J. Seys (2017). 500 Years of Ocean Change. Visual produced in cooperation 

with the Oceans Past Initiative, the Oceans Past Platform and the ICES Working Group on the History of 

Fish and Fisheries WGHIST. 'Sea Change' Ocean Literacy Project (H2020-BG-2014-1). 

EMBS53 (campagnebeeld incl. logo, flyer, banners voor mailing en sociale media, pull-banner) + promo-

filmpje (http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5171&pic=127447) + website 

(www.embs53.org) 

Dag Van de Wetenschap 2017 – veranderende zee (incl. affiche, banners voor sociale media) + promo-

filmpje (http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5200&pic=128363) 

De Slag om de Noordzee 1914-’18 (flyer) 

Infografiek Gorick, G.; Flanders Marine Institute (VLIZ) (2017). 500 Years of Ocean Change. Produced in 

cooperation with the Oceans Past Initiative, Oceans Past Platform and ICES Working Group on the 

History of Fish and Fisheries WGHIST. 'Sea Change' Ocean Literacy Project: [s.l.]. 1 sheet pp 

Infografiek  “Plastic in de oceaan”  

Infografiek-cartoon “strandgevaren” van Debroux 

 

Filmpjes  

Rappé, K. (Ed.) (2017). ROV Genesis, de onderwaterrobot van het VLIZ. Animatiefilm (Engels 

gesproken; stem: Emily Steel). Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 01:28 min. pp.  

www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5156&pic=127059 

Rappé, K.; Verhelst, P. (Ed.) (2017). Zenderonderzoek bij paling in België. Animatiefilm. Productie 

Lifewatch Belgium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3:03 min. pp.  

www.vliz.be/nl/2017-03-20-ernstig-bedreigde-paling-animatie 

Lespakket 

(2017). Planeet Zee lespakket: Ecosysteemdiensten Oceaan. Online lespakket. Vlaams Instituut voor de 

Zee (VLIZ): Oostende. 3 modules (pdf) pp. 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Peer reviewed 

http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5156&pic=127059#_blank
http://www.vliz.be/nl/2017-03-20-ernstig-bedreigde-paling-animatie#_blank
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Bosch, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; De Clerck, O. (2017). In search of relevant 
predictors for marine species distribution modelling using the MarineSPEED benchmark dataset. 
Diversity Distrib. Early view: [1-14]. https://hdl.handle.net/10.1111/ddi.12668  
 
Hyder, K.; Weltersbach, M.S.; Armstrong, M.; Ferter, K.; Townhill, B.; Ahvonen, A.; Arlinghaus, R.; 
Baikov, A.; Bellanger, M.; Birzaks, J.; Borch, T.; Cambie, G.; de Graaf, M.; Diogo, H.M.C.; Dziemian, 
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VLIZ acknowledged 

 

Publicaties met bijdrage van Totaal 2017 2018 

VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 897 32 - 

Simon Stevin 123 19 - 

World Register of Marine Species (WoRMS) 1890 242 6 

European Oceanographic Biogeographic Information System 
(EurOBIS) 

81 18 1 

 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

/ 

5. Persberichten 

VLIZ (juli 2017). Uniek fossielenkerkhof ontdekt voor Belgische kust . Persbericht. Vlaams Instituut 

voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp. 

 

Sea Change (oktober 2017). How can you “Sea Change” that occurs over 500 years? New Sea Change 

Resources Launched to Support a Healthier Ocean. Press release. Aqua-TT.   

 

2017.10.05 Hoe is onze oceaan veranderd in 500 jaar tijd? 

 

 

VLIZ in de PERS – zie: http://www.vliz.be/nl/VLIZ-in-de-pers 

2017.11.23 Studio Brussel - De Roo en Byloo: Afval in de Noordzee (01:08:18-01:12:45) 

2017.11.23 VTM Nieuws 19u: Actieplan tegen plastic in de Noordzee (26:20-28:45) 

2017.11.22-28 DW Middenkust: Marien Station Oostende zet de deuren open 

2017.11.08 Focus/WTV: Boek over Oostendse vissersopstand uit 1887 

2017.11.16 MNM: Start to Science - Laat de wetenschapper in je los 

2017.10.26 Visserijnieuws.punt.nl: Hengels tellen aan zee? 

2017.09.15 NPO Zapp De Buitendienst: Het mysterie van de paling 

 

 

 

 

https://hdl.handle.net/10.3897/tdwgproceedings.1.20515
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=39
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=720
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=915
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=919
http://www.vliz.be/nl/VLIZ-in-de-pers
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6. Presentaties 

 

10/01/2017 Evergem 

Sint-Franciscus 

Evergem, VLIZ Les 

Les en oefening rond duurzame 

visconsumptie 

19/01/2017 Brugge UPV Brugge 

Losstaande 

lezing Marien Ruimtelijke Planning op Zee 

24/01/2017 Oostende 

Hogere 

Zeevaartschool - 

Ministerie 

Defensie 

Losstaande 

lezing Vervuiling van de Zee 

1/02/2017 

Brugge 

(Crown 

Plaza) 

Rotary Brugse 

Vrije 

Losstaande 

lezing Onze kust anders bekeken 

2/02/2017 Aartrijke NEOS Eernegem 

Losstaande 

lezing Onze kust anders bekeken. 

7/02/2017 

Knokke-

Heist 

NEOS Knokke-

Heist 

Losstaande 

lezing Onze kust anders bekeken 

19/02/2017 Mechelen Technopolis 

Losstaande 

lezing Kinderlezing 'Wondere wereld van de zee' 

22/02/2017 Gent Universiteit Gent 

Studiedag 

'Citizen Science' Citizen Science, een zee van mogelijkheden 

20/09/2017 Oostende UGent 

Meerdaagse 

summer school 

1 uur durende gastles over "Oceans & 

Human Health" voor de Blue Growth 

Summerschool van UGent in Greenbridge. 

20/09/2017 Oostende UGent 

Meerdaagse 

summer school 

1 uur durende gastles over "Marine litter" 

voor de Blue Growth Summerschool van 

UGent in Greenbridge. Ter vervanging van 

Prof. Janssen wegens gezondheidsredenen. 

6/09/2017 Oostende 

Vlaams Instituut 

voor de Zee Symposium 

5 min. pitch op VLIZ Science Symposium 

over het meten van sea spray aerosols 

(SSA) 

19/09/2017 Oostende UGent 

Lezing voor 

UGent Blue 

Growth Summer 

School 

Voorstelling VLIZ en onderzoeksactiviteiten 

in VLIZ 

15/01/2018 Evergem 

Sint-Fransciscus 

Evergem 

Workshop 

Duurzame 

Visconsumptie 

Duurzame visconsumptie: hoe kiezen? In de 

praktijk uitgetest 

18/10/2017 Oostende 

S-Plus 

Zuienkerke 

Losstaande 

lezing 

Voorstelling VLIZ + Grijze garnaal: recepten 

en verhalen van vroeger en nu 

6/10/2017 Oostende Amicale 

Losstaande 

lezing Zee/kust 

23/10/2017 Oostende 

VLIZ, 

Natuurpunt, 

West-Vlaamse 

Milieufederatie Studiedag 

Inleiding tot klimaatproblematiek van onze 

kust 

25/10/2017 Gent Universiteit Gent Les MSc Biologie Mariene Wetenschapscommunicatie 

26/10/2017 Oostende Koperen Passer 

Losstaande 

lezing Zee/kust 

8/11/2017 Brussel EWI-Focus Studiedag Citizen Science 

20/11/2017 Brugge 

Lions Club 

Brugge 

Losstaande 

lezing Zee/kust 

22/09/2017 Oostende 

Stad Antwerpen 

& Water'Ant Conferentie 

Stadsreiniging Stad Antwerpen, in 

samenwerking met het watergebonden 

evenement Water'Ant, organiseerde een 

congres over zwerfafval en plastiek 

vervuiling in onze waterlopen en zee. Aan 

VLIZ werd gevraagd wetenschappelijke 

informatie te voorzien over deze 

problematiek globaal en in de Belgische 

wateren (& Vlaamse stranden). 
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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 
 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

 

2. RIB Zeekat  

 

3. RV Simon Stevin 

 

4. ROV Genesis 

 

5. VLIZ Thornton monitoring boei 

 

6. Marien Station Oostende 

 

7. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC Oostende 

 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

/ 

2. RIB Zeekat  

 

Nieuwe werkboot werd geleverd  

3. RV Simon Stevin 

 

Op 29 november realiseerde VLIZ 159 vaardagen met de Simon Stevin.  

4. ROV Genesis  
 

De geplande campagne a/b Pelagia voorzien in november werd afgelast omdat er geen diplomatieke 

toelating werd verleend aan NIOZ om in een Noordse fjord te gaan werken. VLIZ plant daarom een 

vierde campagne tijdens de week 4-8 december.  

 

5. VLIZ Thornton monitoring boei  

De VLIZ meetboei werd begin november bezocht voor onderhoud en vervanging van de sensoren. 

Tijdens deze operatie werd de deur van het electronica cabinet beschadigd en moest de boei weerom 

aan land worden gebracht. De deur is ondertussen hersteld, remontage van sensoren volgt en bij eerst 

volgende gelegenheid wordt de boei teruggeplaatst. Tussen juli en november werden er continu 

metingen uitgevoerd. 
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6. Marien Station Oostende (MSO) 

De zeewatertanks werden uitgerust met sensoren voor loggen zuurstoof, pH, temperatuur en saliniteit 

Het koelsysteem werd met een bypass uitgebreid om de tanks te kunnen scheiden van de biofilter. Een 

CO2 toevoer systeem werd ook geïnstalleerd om dat pH te kunnen regelen. Deze investering was ten 

voordele van het PERSUADE project (ODNatuur, NIOZ, UGent & VLIZ) 

Eind november werd het MSO 125 dagen gebruikt door externen 

7. Experimentele vogelkooi VOC 

/ 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

Volgende acties werden genomen om de geplande afbraak van het poortgebouw en pakhuizen 69&70 

mogelijk te maken.  

- Personeelsleden Province & Kusterfgoed hebben tijdelijk hun intrek genomen in een 

vergaderzaal en in de traphal. Zij verhuizen op 11 december. Alle meubels werden daartoe 

reeds afgebroken en klaargezet. 

- Verplaatsen verwarmingsketel en nieuwe aansluitingen op chauffages en verplaatsen 

elektriciteitskast en nieuwe aansluitingen worden momenteel uitgevoerd in opdracht van Afd. 

Kust. Mid december zou dit worden gefinaliseerd. 

- Aanpassingen aan het inbraak- en branddetectiesysteem en de verplaatsing van de 

databekabeling wordt uitgevoerd in opdracht VLIZ. 

- Bouw van de nieuwe buitenmuur wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Visveiling. 

 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 
Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 

    

Nieuwe werkboot zeekat 115000 VLIZ geleverd  

Akoestische camera ROV 60000 VLIZ Bestelling wordt voorbereid 

    

Herlocatie ICOS lab nr Loods 2 50000 VLIZ 
Nieuwe ruimte is in aanbouw in 

loods 2.  

Uitbreiding zeewatertanks met 

sensoren en CO2 stuursysteem 
15000 VLIZ 

Installatie werd uitgevoerd. Test & 

instructies in aanwezigheid 

wetenschappers gepland op 13 

december 

Nieuwe werkbanken electronica 

workshop 
15000 VLIZ Bestelling uitgevoerd 

Duikuitrusting vr wetenschappelijk 

duikteam (personeel & vrijwilligers) 
12000 VLIZ 

Duikmateriaal vr 5 personeelsleden 

aangekocht. Duikpakken worden 

nog aangekocht a rato nood. 

(duikers gebruiken voorlopig eigen 

pak tot vervanging) 

 


