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1. PROJECTEN EXTERNE FINANCIERING

Looptijd:

Financiering: Europese Commissie (service contract)

Contactpersoon: Simon Claus

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.

Technische meeting in Athene op 7 en 8 November. Momenteel wordt een data submission service 

uitgewerkt voor EMODnet binnen dit project.

Recente activiteiten en producten:

Website:

EMODnet Data ingestion

Looptijd:

Financiering: Toerisme Vlaanderen

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

Het werk voor het Expo-project concentreerde zich vooral rond: sponsordossiers, 

toegankelijkheidsdossier, communicatie (binnen het organiserend team) en administratie. 

Daarnaast werd een nieuw subsidiedossier opgesteld en ingediend bij de Nationale Loterij.

Recente activiteiten en producten:

Website:

Expositie: WOI - De slag om de Noordzee

Van 23 april tot eind augustus 2018 zal een expo over WO I en de Zee ingericht worden in het

Provinciaal Hof op de Markt te Brugge. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de toeristische diensten, 

WO I experten, stedelijke musea Brugge, Kabinet van de Gouverneur en MDK.

Looptijd: okt 2013-dec 2017

Financiering: BELSPO/BRAIN

Contactpersoon: Annelies Goffin, Lennert Tyberghein

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

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

van data verzameld gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON 

focust zich op contaminanten en data voor het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad.

Recente activiteiten en producten:

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

4DEMON

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

needs

Coordinator:  MUMM

Partners: 	ILVO-visserij, Ugent-PAE, VLIZ, ULG-CO
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-overleg met BMDC rond de ontwikkeling van een 4DEMON portaal. Het portaal zal op het einde van 

het project alle metingen vrijgeven die tijdens het project werden gedigitaliseerd en geïntegreerd. 

Dit zijn tijdsreeksen startend vanaf 1970-... voor Chl a, T, fytoplankton, toxische stoffen in 

sediment , nutriënten, pigmenten,…..

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Jan Seys, Mieke Sterken

- aanleveren informatie & beeldmateriaal aan leerkrachten Sint-Lucas. Overleg met 6 leerkrachten & 

regelmatig contact met directie. 

- Afwerken visueel overzicht project ALFF (na feedback van de betrokken doctorandi). 

- Schrijven van 6 scenario's voor animatiefilms rond algen. Bespreking inhoud & context van de 

scenario's met Ivan Waumans (Karel de Grote Hogeschool) die gestart is met het tekenen van de 

'storyboards' voor de animaties.

Recente activiteiten en producten:

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

ALFF

The Algal Microbiome: Friends and Foes

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

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

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

de Grote Hogeschool.

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Simon Claus

Voorbereiding Data Management workshop 14-16 December in Brest.

Recente activiteiten en producten:

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

ATLANTOS

Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System

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

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

WP7 rond data harmonisatie.

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet

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

COLUMBUS initiative

Monitoring, Beheer en Overdracht van Mariene/Maritieme Kennis voor 

Duurzame Blauwe Groei

Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for 

Sustainable Blue Growth
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- Organisatie van meetings met iMinds in het kader van het COLUMBUS-project (meeting 27/09 en 

21/11) => organisatie living lab met betrekking tot EMODnet

- Opstellen van guidelines en good practices met betrekking tot het betrekken van industrie bij 

mariene data-initiatieven zoals EMODnet

Recente activiteiten en producten:

Het project, dat kadert binnen Horizon 2020 call: BG-11-2014, wordt getrokken door Aquatt. In het 

project wordt een strategie uitgewerkt om succesvolle mariene en maritieme onderzoeksprojecten te 

monitoren, identificeren en selecteren m.b.t. output en impact op de 'Blue Growth' agenda en welke de 

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS – MSFD) ondersteunen.

VLIZ staat mede in voor het vergaren, analyseren en terug verspreiden van informatie m.b.t. 

verscheidene thema's (marine mangement en governement + monitoring en observatie). Tevens zal 

VLIZ een pilootstudie uitvoeren waarin gekeken wordt naar nationaal gefinancierde mariene proejcten 

binnen België.

Looptijd:

Financiering: EU COST Action

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

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

COST-OPP

COST Oceans Past Platform

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

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

WGHIST

Looptijd:

Financiering: IWT-SBO

Contactpersoon: Simon Claus, Tina Mertens, Nathalie De Hauwere

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

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

DATA

- een dataovereenkomst met afdeling Kust is in opmaak aangaande de verwerking van 

bathymetrische data van Eurosense-rapporten voor de twee studiegebieden Koksijde en Mariakerke

- de historische kustlijn (opgemaakt in HisGisKust-project) werd toegevoegd aan het geoportaal

MONITORING

- er werden toelatingen aangevraagd aan de kustgemeenten Koksijde en oostende voor de 

monitoringscampagnes

- er vond overleg plaats met afdeling Kust, afdeling Maritieme Toegang, ANB en RWO voor de 

vergunningen en de administratieve regelingen voor de artificiële dijk

COMMUNICATIE

- er is een rapport over de communicatie initiatieven van het eerste jaar CREST in opmaak

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.crestproject.be

CREST

Een veerkrachtige kustzone.

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

the dynamics of the coast and implications for future safety strategies

Het 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.

Wetenschappelijke Commissie, 09 december 2016 10



- er wordt een derde nieuwsbrief voorbereid om uit te sturen in december 2016

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt

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

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

kennis en expertise, kan uitgebreid worden. Daarnaast wordt ook gekeken naar 

uitbreidingsmogelijkheden binnen specifieke onderzoeksgemeenschappen.

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

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

nodige cloud en GPGPU-gebaseerde e-infrastructuur diensten aanbieden ter ondersteuning van data 

beheer, data verwerking en modellering voor Ecologische Observatoria, (2) onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om burgers meer te betrekken in data-intensief biodiversiteitsonderzoek, en (3) de 

invoering en exploitatie van de EGI infrastructuur bij de LifeWatch gebruikersgemeenschap 

vergemakkelijken

Discussions were organized on potential role in relation to follow up project in the framework of 

the Open Science Cloud.  Relation with Dissco ESFRI was discussed.

Recente activiteiten en producten:

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

EGI-Engage

Engaging the Research Community towards an Open Science Commons

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

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

Looptijd: ongekend

Financiering: Hercules Stichting

Contactpersoon: André Cattrijsse, Francisco Hernandez

EMBRC zal gedistribueerde infrastructuur vormen voor onderzoek en training bij leidinggevende 

mariene onderzoeksstation in Europa. Het vormt een virtueel netwerk van mariene stations voor de 

studie van mariene soorten, biodiversiteit en ecosysteem functionering, ontwikkelingsbiologie en 

–evolutie, biogeochemie, global change, biomedische wetenschappen en mariene producten.

EMBRC zal eindgebruikers van KMO's, academia en bedrijven voorzien van toegang tot mariene 

biodiversiteit, de geassocieerde meta-data and extraheerbare producten.

Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, gedediceerde ‘omics’ 

platformen, structurele biologische  faciliteiten en beeldvorming (microscopy, cytometry...).

Voorzitten van EMBRC e-infrastructure Working Group tijdens bijeenkomst in Parijs op  26-27 

oktober. Bespreking van de EMBRC vereisten inzake e-infrastructuur.

Deelname aan CORBEL GA als deel van e-infrastructure advisory board.

Aanzienlijke budget reductie gevraagd dr EWI. Operationale kosten (lonen)  blijven gewaarborgd. 

Nieuwe technische medewerker aangeworven.

Recente activiteiten en producten:

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

EMBRC

European Marine Biological Resource Centre - Belgium

De Vlaamse bijdrage wordt gecoördineerd door lab Mariene Biologie UGent en VLIZ waarbij VLIZ instaat 

voor het ter beschikking stellen van zeegaande en walfaciliteiten en technische ondersteuning

EMODNET BIO II

European Marine Observation and Data Network - Biology lot II
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Looptijd: juli 2013-2016

Financiering: DG MARE - Service contract

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

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontwikkelt een data infrastructuur 

om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en 

andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator 

van dit project met 23 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .

Het finale rapport werd goedgekeurd en is terug te vinden op http://www.emodnet-

biology.eu/news-0?p=show&id=4778

Hierin staat ook een beknopte executive summary van het project en de voornaamste 

aanbevelingen.

Recente activiteiten en producten:

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

Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel II

VLIZ diende een projectvoorstel in voor het biologische luik van de tender MARE/1012/10: Knowledge 

base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for 

seabed mapping. Het EMODnet biologie 2 project bouwt verder op EMODnet biologie I (2009-2012). 

Doel is om verspreidingsgegevens en abundantiegegevens van Europese mariene soorten beschikbaar 

te stellen via een internetportaal. Er is een specifiek WP om ecologische data en gegevens over de 

levensgeschiedenis van mariene soorten te verzamelen, en dit onder te brengen in ERMS/WoRMS (WP 

lead: MBA), een WP om historische data te digitaliseren (WP lead: IBSS) en een WP om dataproducten 

met abundantiegegevens te ontwikkelen (WP lead: NIOZ). Verder wordt EurOBIS en WORMS ingezet om 

distributiegegevens via het EMODnet biologie dataportaal beschikbaar te maken. VLIZ coördineert een 

partnerschip van 21 instituten met expertise in marien biologische monitoring en databeheer. Dit zijn 

Ulg, ILVO, IMARES, DELTARES en NIOZ als Belgisch-Nederlandse partners en verder ICES, SAHFOS, IBSS, 

HCMR, SMHI, Aarhus Univ, Univ Auckland, GBIF, Univ Bremen, Ifremer, IEO, IMR, MARIS, OGS, MBA zijn 

partner.

Looptijd: 2013-

Financiering: Departement economie, wetenschap en innovatie

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus, Francisco Souza Dias

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

tot de dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van 

EMODnet.

Een nieuwe data catalogus en map viewer van de EMODnet data producten werden toegevoegd aan 

het EMODnet centrale portaal. Hierin zijn momenteel 242 data producten beschikbaar van alle 

thematische netwerken. 

Deze nieuwe functionaliteit werd voorgesteld op de workshop: The Importance of Marine data for 

the Development of the Blue Economy on Local and Regional Level tijdens de Committee of the 

Regions Meeting op 13/10/2016 en werd goed onthaald, zowel door EWI als door DGMARE.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.emodnet.eu

EMODnet Central Portal

Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - central portal

European Marine Observation and Data Network -Central Portal

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.

EMODNET-CHEM II

European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot II
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Looptijd: augustus 2013

Financiering: DG MARE - Service contract

Contactpersoon: Klaas Deneudt

EMODnet wil een systeem ontwikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van 

wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem 

beleid. Een portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coördinator is het 

Italiaanse National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (Istituto Nazionale di 

Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS).

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

of EMODNET Chemistry.

There is no news yet on the third phase.

Recente activiteiten en producten:

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

Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II

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

Financiering: EU-FP7

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker

Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA - MBT ) is een consortium van 19 nationale 

financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het 

poolen van middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van 

mariene biotechnologie te ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een 

strategische roadmap voor mariene biotechnologie zullen de Europese bio-economie ondersteunen.

- 5 projecten werden geselecteerd binnen de tweede ERA-MBT call voor projectvoorstellen rond het 

thema Biodiscovery, waarvan 2 projecten met Vlaamse partners. Details over de projecten zullen in 

december op de website verschijnen: http://www.marinebiotech.eu/second-transnational-call

- Een derde ERA-MBT call zal worden gelanceerd op 13 december met als doel het onderzoek rond 

mariene microbiële metagenomica te stimuleren, met als doel het identificeren van nieuwe 

enzymen, metabolieten en metabolische pathways met biotechnologisch potentieel.

- De 'Marine Biotechnology Strategic Research and Innovation Roadmap' werd gelanceerd op 12 

oktober in Hotel Marivaux in Brussel. Dit document is te verkrijgen bij VLIZ en kan gedownload 

worden via http://www.marinebiotech.eu/news-and-events/era-news/marine-biotechnology-

research-and-innovation-roadmap-has-been-launched

- Op 13-14 Oktober werd een stakeholder meeting georganiseerd met als thema: 'Marine 

Biotechnology - enabling future innovations'. http://www.marinebiotech.eu/stakeholder-meeting-2

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marinebiotech.eu

ERA-MBT

Marine Biotechnology ERA-NET

Looptijd: 01 maart 2013 - 28 februari 2017

Financiering: EU-FP7 INFRA

Contactpersoon: André Cattrijsse

Het Eurofleets project, gecoördineerd door IFREMER (Frankrijk), brengt meer dan 20 wetenschappelijke 

instellingen samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot 

en geassocieerde infrastructuur.

Website: http://www.eurofleets.eu

Eurofleets 2

Nieuwe stappen richting operationele alliantie van de Europese 

New operational Steps Towards an alliance of European research fleets
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Geen recente ontwikkelingen. Opvolging kan pas vanaf 2018. Nieuw consortium moet nog vorm 

krijgen.

Recente activiteiten en producten:

EuroFleets II zet in grote lijnen de taken van EuroFleets I door maar legt nieuwe accenten. VLIZ blijft 

binnen het tweede project nog altijd bijdragen tot de strategische visie en een aandeel hebben in een 

generisch ontwerp voor regionale onderzoeksschepen. Daarnaast moeten er ook bijdragen worden 

geleverd aan het opzetten van training voor jonge onderzoekers en “floating universities”. De 

belangrijkste bijdrage van VLIZ omhelst het openstellen van de Simon Stevin voor buitenlandse 

onderzoekers voor een project in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee.

Looptijd: 01 april 2010 - 31 maart 2011

Financiering: Vlaamse Overheid, Departement Internationaal Vlaanderen

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

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

intensief en real-time gemonitord via vaste ferry-routes. De data worden vrij ter beschikking gesteld 

van eindgebruikers ter ondersteuning van een meer duurzaam beheer van de kustwateren en als ‘early 

warning system’ voor toxische algenbloeien.

geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

Website:

FOCA

Ferries Observando los Canales Australes

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

Universidad Católica de Chile.

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

rekencapaciteit.

Looptijd:

Financiering: Provincie West-Vlaanderen

Contactpersoon: Jan Haspeslagh, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet

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.

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

HisGISKust

Historische kaarten van de kustzone

Historical maps of the coastal zone

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 
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- Momenteel lopen de stages van Eva DeCock en Frederik Cuyt die beiden bijdragen aan het 

georefereren en vectoriseren van een nieuwe lading historische kaarten en luchtfoto's.

- Begeleiding thesisstudent Jorge Fernandez met betrekking tot automatische digitalisatie van 

historische zeekaarten.

- De vertaling van de website naar het Engels wordt voorbereid

- Voorbereiding update website met bijna 100 nieuwe historische kaarten

- Voorstelling HisGISKust op North Sea Open Science Conference

- Meeting met Sincfala met het oog op een samenwerkingsovereenkomst in het kader van 

HisGISKust

- Samenwerkingsovereenkomst met Provinciaal Archief West-Vlaanderen afgesloten

Recente activiteiten en producten:

nauwkeurigheid worden opgesteld teneinde de gebruiker te informeren over mogelijke vervormingen 

en foutenmarges. Vervolgens zullen de kaarten worden gegeorefereerd en vrij aangeboden via 

Geoserver. Deze bewerking is essentieel om de kaarten op een gestandaardiseerde wijze te kunnen 

visualiseren. Verder wordt voorzien om aan de hand van een chronologische opeenvolging van de 

gegeorefereerde historische kaarten, time-lapse filmpjes te maken van de evolutie van delen van de 

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

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

fiche met hun geometrische nauwkeurigheid, de gegeorefereerde kaarten en de time-lapse filmpjes 

worden aangeboden. Deze kant-en-klare producten kunnen door uiteenlopende eindgebruikers ingezet 

worden voor nieuwe activiteiten zoals onderzoeksprojecten, educatieve pakketten, initiatieven voor 

publiekswerking, etc. Na de lancering van de web-applicatie wordt een communicatietraject voorzien 

om het project actief te promoten via verscheidene kanalen.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus, Lennert Tyberghein

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

mariene observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO. 

VLIZ zal deelnemen aan:

WP3: Innovations in Technology and Methodology 

WP4: Valorisation through applied joint researchP

WP5: Data Management

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

Jerico Next Deliverable D5.4 was prepared and submitted. This report describes the management 

practices and the quality control procedures of marine biological data that will be collected during 

the project, mainly through the two bio-JRAP activities.

Recente activiteiten en producten:

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

Jerico-Next

Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory – 

Novel European eXpertise for coastal

observatories

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

mariene observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO. 

VLIZ zal deelnemen aan:

WP3: Innovations in Technology and Methodology 

WP4: Valorisation through applied joint researchP

WP5: Data Management

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

Looptijd: 2012-

LifeWatch.be

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en 

datasystemen.

Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and 

datasystems.
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Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt

Lifewatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar  biodiversiteit, klimaat- en 

milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI)  integreert verschillende biodiversiteits 

observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in 

samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.

De geplande milestones voor 2016 zijn:

------------------------------------------------

- 	Occurrence data of the Vlinderdatabank system are published as open data (INBO).

- 	The LifeWatch Data Explorer is launched (VLIZ).

- 	Organization of a workshop for bird and fish tracking data (VLIZ).

- 	A data processing environment is operational for the unmanned aerial system (UAS) (INBO).

- 	The Taxonomic Backbone services provide access to IRMNG, Catalogue of Life, FishBase, and the 

Aphia trait information (VLIZ).

- 	Organization of a LifeWatch data science training workshop (VLIZ).

- 	Groundwater level data of the WATINA system are accessible via a web service (INBO).

- 	The LifeWatch Collaborative Platform is operational (VLIZ).

- 	Occurrence data of the seabirds at sea (SAS) system are published as open data (INBO).

Activiteiten per LifeWatch component:

-------------------------------------------------

1) OUTREACH

- 	De test fase voor de LifeWatch Data Explorer werd afgerond, en momenteel worden de laatste 

bugs en foutjes opgelost. Er werd ook een uitgebreide online manual opgemaakt. Er zal spoedig 

een officiële release volgen.

- 	Drie nieuwe webpagina’s zijn in de maak: het environmental DNA labo, de Birdcams en de 

FlowCam.

- 	In samenwerking met de Université catholique de Louvain wordt de LifeWatch Terrestrial and 

Freshwater VRE opgezet (naar analogie met de LifeWatch Marine VRE). Vóór het portaal kan 

gelanceerd worden, moeten er nog een paar problemen met de domeinnaam opgelost worden. 

Hiervoor wordt gewacht op antwoord van LifeWatch Spain.

- 	Op vrijdag 30 september ging de vijfde vergadering van de LifeWatch expertengroep door. Tijdens 

deze vergadering werd de vooruitgang in het LifeWatch Marien Observatorium en van de data 

archeologie activiteiten getoond, en werden toekomstige plannen verder bediscussieerd.

- Tijdens de North Sea Open Science Conference (7-10 november, Oostende), werd er een 

presentatie gegeven over het LifeWatch Mariene Observatorium: "Building an innovative and 

multidisciplinary marine biodiversity observatory for Lifewatch" (K. Deneudt, VLIZ), en over het het 

vis telemetrie netwerk: "Acoustic receiver network - the need for range testing" (J. Reubens, 

VLIZ/UGent).

- 	Tijdens de Dag van de Wetenschap (27 november 2016werden twee aspecten van de LifeWatch 

infrastructuur uitgelicht voor het grote publiek: het zenderen van vissen (paling en kabeljauw), en 

het onderzoek naar fyto- en zoöplankton (Flow cytometer, FlowCam, ZooScan, VPR).

- 	De LifeWatch Twitter account en de nieuws sectie op de LifeWatch.be homepage worden actief 

gebruikt om nieuws te verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde 

activiteiten.

2) TAXONOMIC BACKBONE

- 	De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun 

respectievelijke projecten. We verwijzen naar:

=> 	Aphia

=> 	WoRMS - World Register of Marine Species

=> 	EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System

=> 	IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera

=> 	CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team

=> 	AquaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services 

=> 	Support OBIS - VLIZ support provided to international OBIS

=> 	OBIS-ENV-DATA

3) OBSERVATORY

-Vis telemetrie netwerk:

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.lifewatch.be
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=> 	De databank wordt verder geoptimaliseerd, na suggesties van gebruikers. Er komt binnenkort 

een nieuwe versie met heel wat aanpassingen/updates en kwaliteitscontrole opties.

=> 	Er was gepland om in oktober het netwerk in het Belgisch deel van de Noordzee uit te breiden 

met 5 receivers. Hiervan werden er reeds 3 geïnstalleerd.

=> 	Er was gepland om in het najaar 45 palingen te zenderen in de Schelde. Hiervan werden er in 

oktober reeds 36 gezenderd in Merelbeke. Op 21 november werden er opnieuw netten uitgezet om 

de laatste 9 palingen te vangen en te zenderen.

=> 	Er moeten in 2016 nog een tiental kabeljauwen gezenderd worden. Dit kan elk moment starten, 

maar Jan Reubens en Pieterjan Verhelst zijn hiervoor afhankelijk van sportvissers.

=> 	Momenteel worden er verschillende data analyses uitgevoerd op de reeds beschikbare data 

(GLMM, netwerkanalyse, Random Forests, etc.), wat heel wat tijd in beslag neemt, gezien de 

extensieve datasets verkregen door de telemetrie.

=> 	Er is een nieuwe publicatie verschenen over het LifeWatch.be Fish Acoustic Receiver Network: 

Huisman, J.; Verhelst, P.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; 

Reubens, J.; Schollema, P.P.; Winter, H.V.; Mouton, A. (2016). Heading south or north: novel insights 

on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 554: 257-

262. hdl.handle.net/10.3354/meps11797

=> 	Er wordt in de laatste week van november nog een publicatie ingediend door Pieterjan Verhelst 

rond paling in het Meetjesland.

- Vogelzendernetwerk: 

=> 	De meeste vogels zijn vertrokken naar hun overwinteringsgebieden.

=> 	Het basisstation in Oostende blijft ook operationeel tijdens de winter, maar momenteel worden 

er slechts weinig vogels opgepikt (ongeveer 3 per dag).

=> 	Er verscheen een nieuwe publicatie over een aviary experiment waarvoor de infrastructuur deels 

door VLIZ bekostigd werd:  Gupta, T.; Santos, C.S.A.; Sotillo, A.; De Neve, L.; Stienen, E.W.M.; Müller, 

W.; Lens, L. (2016). Nutritional stress causes heterogeneous relationships with multi-trait FA in 

Lesser black-backed gull chicks: an aviary experiment. Symmetry 8(11): [1-12]. 

Hdl.handle.net/10.3390/sym8110133

- Flow cytometer:

=> 	De flow cytometer werd gebruikt voor fytoplankton staalnames.

- FlowCam:

=> 	Gedurende twee weken is gezocht naar een gepaste opstelling van de FlowCam onderdelen om 

de Noordzee stalen te verwerken. 

=> 	De FlowCam staalname is opnieuw besproken en aangepast na de resultaten van de staalanalyse 

op de FlowCam.

=> 	De FlowCam gaf steeds foute meldingen bij concentratie berekeningen. Na overleg met Fluid 

Imaging Technologies en het NIOO is dit grotendeels opgelost. Er moeten nog enkele testen 

gebeuren.

=> 	De handleiding voor de verwerking en semi-automatische herkenning van de LifeWatch stalen 

werd verder ontwikkeld.

- Echosounder:

=> 	Binnen het VLIZ en bij andere Vlaamse instituten is er interesse om een echosounder (multibeam 

of split-beam) aan te kopen om het pelagiaal te bestuderen. De mogelijkheden en beperkingen van 

dergelijk toestel worden uitgebreid onderzocht door het VLIZ. Op 10 oktober werd de studiedag 

Bioacoustic’s Day bijgewoond in Duitsland waar onder meer het gebruik van echosounders in 

kustgebieden aan bod kwam. Hier werden de nodige contacten gelegd met de echosounder 

gebruikers van Imares (Bram Couperus en Sascha Fassler). Op 7 november kwam Bram Couperus 

(Imares, gebruiker van SIMRAD EK60) op bezoek op de RV Simon Stevin en gaf hij een presentatie 

over de noodzaak om het pelagiaal in kustgebieden te bestuderen alsook besprak hij de 

moeilijkheden die hiermee gepaard gaan.

=> 	Ondertussen wordt er een demonstratie geregeld door Imares met hun towed body + Simrad EK 

60 aan boord van de RV Simon Stevin in het voorjaar 2017.

=> 	De multibeam EM2040, ingebouwd in de RV Simon Stevin, erd op 23 november ook uitgetest of 

deze kan ingezet worden om het pelagiaal te bestuderen, de data zal dan samen met videobeelden 

bekeken worden.

- C-pods:

=> 	De c-pods worden elke drie maand vervangen en de data wordt gevalideerd. De databank is in 

opmaak.

- BatCorders:

=> 	De data van de BatCorders die reeds verzameld werd vanaf 2014 is in de EcoObs software 

(bcadmin) geanalyseerd. De data is naar twee experts gestuurd om onze validatie te verifiëren. De 

microfoon van de BatCorder op C-power is vervangen in samenwerking met C-power. De aankoop 

van de gsm-BatCorder, nieuw op de markt, werd onderzocht en momenteel staan we op de 

wachtlijst voor de bestelling.

- Video Plankton Recorder:

=> De VPR werd tentooongesteld op de Dag van de Wetenschap (27 november 2016).
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- ZooScan:

=> De ZooScan werd live gedeonstreerd op de Dag van de Wetenschap (27 november 2016).

- Sampling cruises:

=> 	De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verder gezet. Naast de gebruikelijke staalnames 

(macrobenthos, zooplankton, nutriënten, pigmenten), worden tijdens deze campagnes ook stalen 

genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, flow cytometer, video plankton 

recorder), en de stalenbibliotheek.

=> 	Tijdens de LifeWatch campagne van oktober werd er een nieuwe soort voor België ontdekt: 

Progebiophilus euxinicus, een zeldzame parasitaire Isopoda soort. In een uitstulping op een harige 

molkreeft (Upogebia deltaura) die tijdens de campagne gevangen werd, werd een koppeltje van 

deze parasitaire pissebedden aangetroffen.

4) DATA ARCHEOLOGIE

- 	Datasets worden publiek vrijgegeven na aanvraag van een DOI. Binnen de data archeologie 

activiteiten werd er sinds de vorige informatieve bijlagen (7 oktober) een DOI aangevraagd voor 28 

nieuwe datasets.

- 	BMB databank is volledig af vanaf de start van de data archeologie (2012), met uitzondering van 

13 laatste datasets, waarvoor nog beslist moet worden of er hiervoor al dan niet een DOI mag 

aangevraagd worden.

- 	Alle biota data werd geïntegreerd in 1 tabel. Het gaat om 108060 records. Deze tabel wordt nog 

verder opgekuist, zodat deze data bruikbaar is voor toekomstige workshops.

- 	Extra parameters worden aan de data toegekend (functionele, taxonomische groepen) voor de 

eventuele aanmaak van data archeologie producten.

5) DATA SERVICES

- 	De test fase voor de LifeWatch Data Explorer werd afgerond, en momenteel worden de laatste 

bugs en foutjes opgelost. Er werd ook een uitgebreide online manual opgemaakt. Er zal spoedig 

een officiële release volgen.

- 	Er werden vier nieuwe data services ontwikkeld voor het Belgian LifeWatch e-Lab: “Taxon match 

AfReMaS”, “Taxon match IRMNG”, “Taxon match AquaCache” en “Occurence of a taxon is located 

within a known distribution record”. Voor de "Taxon match AquaCache" werden er nog een paar 

kleine bugs gedetecteerd.

6) MEETINGS

- 	Bijeenkomst van de LifeWatch Expertengroep, 30 september, Oostende.

- 	Studiedag “Bioacoustic’s Day”, 10 oktober, Duitsnd.

- 	Bezoek Bram Couperus aan VLIZ in verband met mogelijke aankoop echosounder, 7 november, 

Oostende.

- 	North Sea Open Science Conference, 7-10 november, Oostende.

- 	Dag van de Wetenschap, 27 november, Oostende.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte

- Dit project werd als master thesis aangeboden via de Universiteit Gent  & EMBC onder begeleiding 

van ILVO en VLIZ.

- Het werd tevens aangeboden als stageonderwerp (http://www.vliz.be/nl/aanbod-studenten)

Recente activiteiten en producten:

Website:

LifeWatch-data archeologie

Data archeologie: wetenschappelijke vangstdata van garnaalvisserij in het 

BDNZ.

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

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

vangstdata uitgevoerd met een garnalennet in kaart gebracht en gedigitaliseerd. Doelstelling is om 

voor het Belgisch Deel van de Noordzee een tijdsreeks te vormen met de reeds digitaal beschikbare 

data vanaf 1975 en nieuw gegenereerde data.
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Looptijd: 2011

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch

Contactpersoon: Simon Claus, Nathalie De Hauwere

Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografische 

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

oceaan, en onderzeese structuren en geeft die grenzen weer van verschillende mariene gebieden, 

wereldwijd.

- Nieuwe shapefiles beschikbaar: 

* Exclusieve Economische Zones (EEZ) (version 9)

* Territoriale wateren (12 nm)

* Aansluitende zone (24 nm)

* Interne Wateren en archipelagische waters

- Volgende files worden momenteel afgewerkt

* Intersectie IHO/EEZ (gebaseerd op EEZ v9, IHO v2)

* Unie land/EEZ  (gebaseerd op EEZ v9)

* IHO v2

Nieuwe Twitteraacount: @marineregions

Marine Regions ook deel van het nieuwe:  GEO Handbook on Biodiversity Observation Networks op 

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-27288-7

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marineregions.org

MRG

Marine Regions

Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names

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

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

lokaliseren. 

"Marine Regions" combineert de data en informatie van zowel de VLIMAR gazetteer 

(plaatsnamenregister) als van MARBOUND (polygonen voor omgrensde zeegebieden). Beide globale 

datasystemen zijn eerder ontwikkeld door het Vlaams Instituut voor de Zee, en hebben de afgelopen 

jaren hun meerwaarde bewezen voor tal van gebruikers. Door beide databanken samen te brengen 

zullen diverse doelgroepen ongetwijfeld nog beter kunnen worden bediend.

Looptijd:

Financiering: BELSPO/BRAIN

Contactpersoon: Annelies Goffin, Carolien Knockaert

-De focus ligt vooral op het organiseren van de campagnes. De inactiviteit van de Belgica zorgt 

ervoor dat alternatieven gezocht moeten worden. Deelname aan vaartochten op de Simon Stevin 

werd aangeboden.

-De website dient aangevuld. Thematische teksten worden geschreven om over de 

onderzoekstopics te communiceren.

- Er zijn nog geen databeheer activiteiten gestart.

Recente activiteiten en producten:

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

NewSTHEPS

New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in 

the marine

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.

ODIP 2
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Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus

No specific development activities to be mentioned.

Recente activiteiten en producten:

Website:

Extending the Ocean Data Interoperability Platform

VLIZ will provide input on workshop topics  and resulting tasks  related to marine biology data 

management and standardisations of marine region place names.

Looptijd: 2009-...

Financiering: Subcontract met UA, financierder:  Waterwegen en Zeekanaal

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door 

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

bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire 

productiviteit en sedimentkarakteristieken.

-Er werden datareeksen doorgestuurd en verwerkt.

-Een nieuw plan voor het beheer van de data wordt uitgewerkt. Deze vindt aansluiting bij het werk 

dat voor het ScheldeMonitor dataportaal wordt uitgewerkt, maar vergemakkelijkt ook de 

uitwisseling van data tussen partners.

Recente activiteiten en producten:

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

OMES

Onderzoek Milieu effecten Sigma plan

Research on the environmental effects of the Sigma plan

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal. Sinds 2010 is dit 

programma deel van het MONEOS monitoringsprogramma voor de Schelde. VLIZ staat in voor het 

beheer van de data verzameld binnen het project en de overzet naar het dataportaal

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Lennert Tyberghein

Project has been finalized.  Web based access system for EMBRC has been developed and will be 

presented to the Committee of nodes during a workshop on the 7th of December.

Recente activiteiten en producten:

Website:

pp2EMBRC

European Marine Biology Resource Centre preparatory phase 2

EMBRC is a distributed infrastructure of marine biology and ecology, encompassing aquaculture and 

biotechnology,

exploiting the latest “omics”, analytical and imaging technologies, and providing on site and remote 

scientific and technical services to the scientific community of the public and private sector. This 

project comprises the second preparatory phase.

Proba4Coast
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Looptijd:

Financiering: BELSPO/STEREO

Contactpersoon: André Cattrijsse

Vliz heeft staalnames beëindigd.

Recente activiteiten en producten:

Website:

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

VLIZ is subcontractant in dit project waar VITO en KUL Leuven Lab Hydraulica samenwerken om de 

Proba-V beelden, die voor globale vegetatiekartering wordt ingezet, ook bruikbaar te maken om 

turbiditeit en materie in suspensie te meten in kustwateren. VLIZ staat in voor noodzakelijke 

staalnames tijdens satellietpassage.

Looptijd: 2004-...

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie

Contactpersoon: Annelies Goffin

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

monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, 

projecten, datasets,...  gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en 

biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.

- Nota rond de databeschikbaarheid werd opgeleverd door het T2015 consortium. Er werden nog 

heel wat datavragen beantwoord.

- De GIS lagen worden geactualiseerd en gedocumenteerd voor ontsluiting via de nieuwe Geoviewer.

- Nieuwe harvest dataportaal. De Toolbox zal vanaf eind december ook de fysiche en chemische 

MWTL metingen van RWS publiek ontsluiten. Biotische data voor de Westerschelde blijven zijn enkel 

op aanvraag beschikbaar.

-Een nieuw produkt krijgt vorm: overzicht van alle MONEOS monitoringsactiviteiten.  Dit zal een 

jaarlijks produkt zijn om de evolutie van de monitoring in beeld te brengen.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.scheldemonitor.org

ScheldeMonitor

ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-

estuarium

ScheldeMonitor:  knowledge and information system for research and 

monitoring on the Scheldt Estuary

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

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

betere datastroom faciliteren binnen de werkgroep O&M.

Het ScheldeMonitor dataportaal wordt ingezet door de Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 

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

de gegevens verzameld binnen het geïntegreerd monitoringsprogramma van het Schelde-estuarium. 

Het gaat om hydro- en morfodynamische, ecologische en fysisch-chemische gegevens, verzameld door 

de meetdiensten van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Het geïntegreerd aanbieden van deze 

gegevens vormt een belangrijke meerwaarde in het proces van de evaluatie van de ontwikkeling van 

het Schelde-estuarium als multifunctioneel estuarien watersysteem.

Looptijd:

Financiering: EU-H2020

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

Website: http://www.seachangeproject.eu

Sea Change

Sea Change
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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.

- WP 5.2.: uitvoering van 4 consultaties, elk c. 1-1,5 uur lang, met beleidsmakers van verschillende 

beleidsniveau's en diverse politieke strekkingen. Het doel van deze interviews was het creëren van 

'mindmaps' van de beleidsmakers, aangaande de factoren die zij als belangrijk achten in hoe de 

maatschappij verandering kan teweegbrengen in de manier waarop ze (publiek, beleid & 

wetenschap) samenwerken om het probleem van marien zwerfvuil aan te pakken. Alle interviews 

werden uitgetypt en worden momenteel getransformeerd naar Engelstalige gestructureerde 

rapporten.

- WP 3.2.: poster EDGE-databank ter presentatie op CommOcean 2016

Recente activiteiten en producten:

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

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

samenwekring met transatlantische partners. 

Coördinator is Marine Biological Association (MBA) in Plymouth.  Andere partners zijn o.a. UNESCO, 

European Marine Board, WON, Ecsite, EMSEA, …

VLIZ is betrokken in alle werkpakketten en WP leider 'Engage with the public'.

Looptijd: Januari 2013 – December 2016

Financiering: IWT-SBO

Contactpersoon: Jan Seys, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet

Marien erfgoed komt onder toenemende druk te staan van commerciële activiteiten op zee. Toch is dit 

onderdeel van ons cultureel erfgoed slecht gekend. Het SeArch-project moet toelaten om het uniek 

marien archeologisch archief in kaart te brengen tegen aanvaardbare kost en met voldoende 

rechtszekerheid in het kader van mariene exploitatie

- Survey met Innomar-echosounder voor Oostende, Domburg en Raversijde in september

- Presentatie op stakeholdermeeting SeArch 26/10 in Brussel

- Organisatie eindconferentie SeArch 22/11 in het Pand (Gent) (inclusief modereren en presentatie 

op eindconferentie)

- Persactie rond de sporen van het verdronken deel van Oostende die werden aangetroffen met de 

Innomar-echosounder van VLIZ.

- Nieuwsbrief oktober 2016

Recente activiteiten en producten:

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

SeArch

Archeologisch Erfgoed in de Noordzee

Archaeological heritage in the North Sea

VLIZ is één van de 6 partners en WP taakverantwoordelijke van 'outreach and guidance' (WP 3). Hierbij 

wordt ingestaan voor de lay-out en verspreiding van een aantal informatieproducten alsook de 

organisatie van een aantal workshops en seminaries. VLIZ biedt eveneens ondersteuning bij het 

opzetten van de website.

Looptijd: doorlopend

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

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne

Website: http://www.marinespecies.org

WoRMS

Wereldlijst van Mariene Soorten

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

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

hoogste prioriteit gaat naar geldige namen, worden andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat 

dit register kan dienen als een gids om taxonomische literatuur te interpreteren.

- Het DMT blijft inzetten op het aanvullen van de environment flags in WoRMS: dit gebeurt zowel 

door het contacteren van de editors met de vraag tot hulp, als het zelf actief opzoeken van deze 

informatie als er geen editor beschikbaar is. Voor minder dan 2% van de accepted (& publiek 

toegankelijke) soorten in WoRMS blijft de environment voorlopig onbekend. Als we ook de 

environment voor de soorten in quarantaine willen documenteren, moeten er nog een kleine 20,000 

soorten extra gedocumenteerd worden. 

- er is een communicatie-actie in voorbereiding, in samenwerking met Prof. Eleni Voulsiadou 

(Aristotle University of Thessaloniki, Greece). Bedoeling is om in een vijftal verhalen de link te 

leggen tussen Aristoteles en mariene biodiversiteit. 2016 is het UNESCO-jaar van Aristoteles, en 

vanuit het DMT beloofden we de SC om jaarlijks een kleine pers-actie op te zetten. Gezien 

Aristoteles veel heeft gedaan rond mariene biodiversiteit en dit slechts door weinig mensen is 

geweten, is dit een goede invalshoek om zowel zijn werk als de link met het huidige mariene 

biodiversiteitsonderzoek te leggen. We mikken om de berichten te lanceren in de week van 12 

december.

-WoRMS werd vertegenwoordigd door het DMT op een CoL-GBIF georganiseerde workshop op 9-11 

november (Leiden). Er werd gesproken over het belang van een wereldwijd overkoepelende 

soortenlijst (Catalogue of Life +) en hoe individuele projecten en databanken hiertoe kunnen 

bijdragen. Daarnaast werden ook noden en tekorten aan het huidige systeem geïdentificeerd, en 

hoe deze kunnen aangepakt worden.

- Het DMT vertegenwoordigde WoRMS op de 'Tropical Deep Sea Benthos Symposium', dat doorging 

in oktober, in Parijs. Het DMT stelde WoRMS voor, en overhandigde ook officieel de eerste 'WoRMS 

Editor Award' aan Philippe Bouchet.

- Het DMT was aanwezig op the European Marine Biology Symposium, begin oktober in Rhodos 

(Griekenland). Hier stelde het DMT ook het lopende werk rond traits voor, alsook de link met 

EMODnet. Daarnaast nam het DMT ook deel aan de ledenvergadering van EMBS, waar we 

voorstelden om in 2018 de EMBS in België te organiseren. Dit voorstel werd aanvaard, vanaf januari 

2017 zullen de voorbereidingen voor deze organisatie starten.

- binnen WoRMS werd de eerste (virtuele) vergadering van 'working group on distributions' 

gehouden. 6 editors namen deel aan een discussie over hoe het tonen en invoeren van distributies 

in WoRMS zou kunnen verbeterd worden. Deze aanbevelingen zullen worden voorgelegd aan de SC, 

op hun virtuele meeting in december.

- In de periode april-juni zullen 2 EMBC+ stagiairs het DMT versterken.

- De voorbereidingen voor de 4 goedgekeurde worms-lifewatch workshops zijn gestart. Voor 

diatombase komt er een voorbereidend overleg met Pat Kociolek in Oostende (januari).

- de data rescue actie voor MilliBase (World database on Millipeds) loopt verder. In overleg met de 

data custodian worden stap per stap de ontbrekende taxa opgeladen en onduidelijkheden 

gecommuniceerd.

- het wereldregister van Tardigrada werd in oktober gelanceerd.

- leden van het data management team zijn co-auteur op een paper rond het thematische register 

"marine cave species":

Gerovasileiou V, Martínez A, Álvarez F, Boxshall G, Humphreys W, Jaume D, Becking L, Muricy G, van 

Hengstum P, Dekeyzer S, Decock W, Vanhoorne B, Vandepitte L, Bailly N, Iliffe T (2016) World 

Register of marine Cave Species (WoRCS): a new Thematic Species Database for marine and 

anchialine cave biodiversity. Research Ideas and Outcomes 2: e10451. 

https://doi.org/10.3897/rio.2.e10451

- in samenwerking met de relevante editors werd een nieuwe trait gedocumenteerd, gerelateerd aan 

de skelet-structuur. Er werd focus gelegd op soorten met kalk-houdende skeletten, en waaruit die 

kalk precies bestaat (calciet, aragoniet, mengsel….). De documentatie hiervan wordt als zeer 

relevant gezien in kader van onderzoek rond opwarming en acidificatie van zeeën en oceanen. De 

informatie werd vorige week in de aphia/WoRMS databank opgeladen. De interface om deze info op 

te vragen heeft nog wat finetuning nodig. Dit staat ingepland.

- Kevin Verfaille startte als nieuwe IT'er in oktober. Samen met Bart zal hij instaan voor 

ontwikkelingen op (en gerelateerd aan) de taxonomische databanken, inclusief WoRMS.

Recente activiteiten en producten:
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- geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website www.ikhebeenvraag.be. Via 

deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, enz. 

Een persoonlijk antwoord wordt geformuleerd door een wetenschapper met kennis van zaken.  Dit project kon tot stand 

komen met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie.

Looptijd: onbepaald

Financiering:

Contactpersoon: Nathalie De Hauwere

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

wetenschappelijke wereld.

- 1 extra kaart voor dhr Daniel Vanwalleghem (gebruik van de Noordzee)

* Al de aangeleverde kaarten zijn beschikbaar via http://planktoninthesurf.be/de_noordzee.html

- Vraag gebruik kaart Wereldoorlog I (Claudine Stalmarski)

- Kaart Bathymetrie Noordzee voor Dhr Dirk Nolf (publicatie Otholieten)

Recente activiteiten en producten:

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

Collectie statische kaarten over de kust en zee

Collection of static Maps on coastal and marine regions

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

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

Looptijd: gestart in 2010, doorlopend

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

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

informatie en gegevens uit het Vlaamse mariene en maritieme onderzoek te bundelen (gepubliceerde 

wetenschappelijke rapporten, indicatorenrapportages en relevante beleidsdocumenten).

- Expertengroep Compendium voor Kust en Zee 13 oktober 2016

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

onderzoekslandschap'

-  Overleg expertengroep: evaluatie en aanbevelingen naar Compendium 2018

- Bevragingsronde: impact en valorisatie van het Compendium voor Kust en zee

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.compendiumkustenzee.be

Compendium voor Kust en Zee

Compendium for Coast and Sea

Het geïntegreerde en grensoverschrijdende karakter (inclusief land-zee-grens) van het Compendium 

draagt bij tot een verhoogde communicatie binnen en vanuit het versnipperde zeewetenschappelijke 

landschap en verhoogt ook de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het zeewetenschappelijk 

onderzoek (Een ‘visitekaartje’ van de Vlaamse zeewetenschappelijke gemeenschap). Het compendium 

doet op deze wijze dienst als instrument bij het streven naar een Duurzaam en Geïntegreerd Maritiem 

Beleid en Kustzonebeheer.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

Website: http://www.ikhebeenvraag.be

Ik heb een vraag

PROJECTEN INTERNE FINANCIERING2.
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Looptijd: doorlopend, gestart eind 2012

Financiering:

Contactpersoon: Thomas Verleye

IMIS databank uitbreiden met mariene paleontologische literatuur (special collection) gepubliceerd door 

wetenschappers geaffilieerd aan Belgische instituten. Dit betreft zowel peer-reviewed publicaties als de 

grijze literatuur, en dit zo ver mogelijk terug in de tijd. Het project heeft als doel een gerichte online-

zoekfunctie te creëren voor marien paleontologische literatuur, welke zowel geografisch, stratigrafisch 

als taxonomisch (inclusief hiërarchie) doorzoekbaar zal zijn. Hierbij zullen tevens de mariene fossiele 

groepen welke bestudeerd worden door Belgische onderzoeksgroepen en instituten, alsook hun 

chronostratigrafisch (temporeel) en geografisch voorkomen, geïdentificeerd worden.

geen activiteiten verricht

Recente activiteiten en producten:

Website:

Mariene Paleontologie

Marine Paleontology

Looptijd: 2006

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

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

estuaria. Voor elke soort is een informatiefiche voorhanden  waarin kenmerken van de soort 

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

-deelname in stuurgroep voor introduction pathway analysis (Arcadis/ANB)

-deelname in wetenschappelijke raad voor invasieve uitheemse soorten

-verdere actualisatie fiches en vertaling gepland voor eerste helft 2017

Recente activiteiten en producten:

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

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

estuaria.

Non-indigenous species in the Belgian North Sea and surrounding estuaries

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

soorten in het studiegebied geïdentificeerd en voorzien van een beschrijving (taxonomie, verspreiding, 

oorspronkelijke distributie en migratie naar studiegebied, ecologie…). De informatie wordt gebundeld 

in een fiche, incl. referentielijst met digitaal beschikbare full-text bronnen. De fiches worden samen 

met achtergrondinformatie (WoRMS) online ter beschikking gesteld. 

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

en communicatie met de expertengroep.

Looptijd: startdatum nog niet bepaald

Financiering: lidgelden, legaten, giften, schenkingen, sponsorship

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

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

Filantropie VLIZ

Philanthropy VLIZ
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- De regeleingen worden getroffen om de drie Keniaanse studenten die geselecteerd werden i.k.v. 

het Noord-Zuid programma van VLIZ tijdens de Krokusvakantie 2017 naar het VLIZ te laten komen 

om een mariene training te volgen en deel te nemen aan de VLIZ Marine Science Day op 3 maart 

2017. 

- 	Beurzen voor een ‘Brliant Marine Research Idea’, een call for proposals en application form werden 

uitgestuurd. De lancering van de call vond plaats op 1 oktober. De deadline werd opgeschoven naar 

8 december 2016,

- Er werd voorzien in een Infostand Filantropie op de VLIZ Marine Science Day. Daarnaast zal terug 

een jobfair georganiseerd worden waarvan de opbrengst naar Filantropie gaat.

- Er wordt herbekeken hoe het VLIZ eventueel kan werken met 'golden members'.

- Er wordt een gadgetlijn uitgewerkt waarvan de opbrengst naar Filantropie gaat.

Recente activiteiten en producten:

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

schenkingen, legaten en/of sponsorgeld kan inzetten. Voor dit doel wordt gemikt op nieuwe 

initiatieven die buiten de klassieke taakstellingen en financieringscircuits van het VLIZ vallen en 

aansluiten bij het motto “iedereen heeft iets met de zee… en wil ook zijn steentje bijdragen om een 

duurzame oceaan en een eerlijke noord-zuid relatie hierin op te bouwen”.Momenteel wordt onderzocht 

hoe een strand- en zeeobservatienetwerk kan worden opgezet waarbij ook de burger actief kan 

participeren.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

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

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

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

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

- Update Nedrelandstalige versie editie 2016 (pdf en website) aan de gang

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.zeevruchtengids.org

Vis- & Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers

Seafood guide - for professional users

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

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

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

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

Looptijd: 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet

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

eigenaar, van immatriculatienummer, aanleghaven en werden omgebouwd of uitgerust met meer 

efficiënte technologie. Zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. Nog later werd de gehele 

vloot geleidelijk gemotoriseerd. De snelle veranderingen maken het niet altijd evident om de 

levensloop en de karakteristieken van een bepaald schip te volgen vanaf zijn bouw tot het uit de vaart 

nemen. Die veranderingen zijn nu per schip doorzoekbaar voor vissersvaartuigen actief vanaf 1929. De 

vlootdatabank is gelinkt aan de fotogalerij "Belgische Zeevisserij".

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

Fleet

Een eeuw zeevisserij in België: de Belgische vissersvloot

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

Recente activiteiten en producten:

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

ongeveer 1929. De databank is gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse publicaties 'Officiële lijst der 

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

communicatiemiddel om bijkomende informatieproducten te verzamelen (per casco) en aan te bieden. 

Wordt gelinkt met de fotogalerij "Belgische zeevisserij"

Looptijd: doorlopend, gestart eind 2008

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

Data en informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België wordt verzameld, 

beschreven, gearchiveerd, beschreven, op kwaliteit gecontroleerd, geïntegreerd en tot beschikking 

gesteld.

- Voorbereidend werk publicatie 500 jaar zeevisserij in Vlaanderen: verder opzoekingswerk rond 

consumptie van vis (cijfergegevens), zoektocht naar afbeeldingen visserij tijdens Franse en 

Hollandse periode

- voorbereidend werd hoofdstukken haringvisserij en kabeljauwvisserij, walvisvaart; opzoekwerk in 

archieven, musea, databanken

- overzicht van gepubliceerde bronnen (zowel IMIS als extern) en opname in IMIS (BMB): literatuur 

met betrekking tot de walvisvaart in Vlaanderen. 

- opmaak nota walvisvaart in Vlaanderen

- opmaak business case en omschrijving offerte aanvraag bij gespecialiseerde uitgeverijen. (offerte 

wordt ingewacht)

Recente activiteiten en producten:

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

HiFiDATA

Een eeuw zeevisserij in België

A century of sea fisheries in Belgium

Verzamelen, archiveren, beschrijven, op kwaliteit controleren, integreren en ter beschikking stellen van 

data en informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België: tijdreeksen over de 

aanvoer (kg) en besomming (BEF, EUR) van de Belgische zeevisserij in Belgische en in buitenlandse 

havens, gegevens over de vloot, inspanning en opbrengst van de vloot, context (wetgeving, markante 

feiten, technologie en vistuig,..). Foto’s, beelden en filmfragmenten vullen deze context verder aan. De 

temporele relatie wordt aangeven in een interactieve online tijdslijn.

Planning, coördinatie en uitvoering (databeheer, publicaties). VLIZ ondersteunt en coördineert ook de 

expertengroep ‘Historiek van de Belgische Zeevisserij’. Via deze expertengroep wordt een breder 

forum aangereikt om de historiek in kaart te brengen (archeologie, geschiedenis, cultuur,...).

Looptijd: 2004

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh

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

fiche per indicator.

- startoverleg met gebiedswerking kust: werkoverleg voor de herziening van de kustbarometer en 

de actualisering van de indicatoren is ingepland voor januari 2017.

Recente activiteiten en producten:

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

Kustbarometer

Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust

Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast
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3. NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Looptijd:

Financiering: DG MARE - Service contract

Contactpersoon: Simon Claus

De ontwikkeling van een technologisch en kennis platform rond mariene invaiseive soorten in de 

Atlantische Oceaan.

Het project werd niet goedgekeurd.

Recente activiteiten en producten:

Website:

BlueMinis Lab

BlueMinis Laboratory: Marine Invasions and Non-Indigenous Species Blue Lab 

for the Atlantic

The overarching objective of this proposal is to develop a technology and knowledge-based platform 

under the structure of a Blue Lab for tackling marine invasive non-indigenous species (MINIS) in the 

Atlantic coasts. BlueMINISLab will be set up to: integrate available technologies and knowledge; and to 

build, upon that, innovative solutions for early detection, prevention, mitigation and management of 

invasive non-indigenous species (NIS).

VLIZ will built a virtual platform using differnet data and information components.
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