
LIJST SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Thomas Verleye

Uitwerking protocol voor een gestandaardiseerde en systematische monitoring van de recreatieve
zeevisserijsector in België (inclusief boot- en strandvisserij)

-Uitwerking protocol voor een gestandaardiseerde en systematische monitoring van de recreatieve
zeevisserijsector in België (inclusief boot- en strandvisserij)

Recente activiteiten en producten:

Website:

Protocol 'Monitoring recreatieve zeevisserij'

Protocol 'Recreational fisheries monitoring'

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-Vlaanderen]

Looptijd: 27 januari 2012, doorlopend

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens, Fien De Raedemaecker

•	Het TEAM Project proposal “Inventory of the Kenyan offshore coastal biodiversity resources: from research
to societal benefits” werd ingediend en ontvankelijk verklaard door VLIR-UOS. Selecties gaan door op 3 juni 
2016.
•	De workshop “Training on scientific cruise planning, oceanographic sampling, fisheries and data
management”, gefinancierd door VLIR-UOS, ging door van 18-27 april 2016.  Er waren 19 deelnemers, vnl. 
uit Kenia maar ook uit Mozambique, Seychelles, Comoros, Madagascar en India. Het waren zeer relevante
personen die dankzij de opleiding  in de klas en aan boord van Mtafiti nu proposals kunnen schrijven dat de
inzet van Mtafiti voorstelt en zelf een wetenschappelijk team aan boord begeleiden.
Er werden ook open discussies gehouden waarbij iedereen akkoord was dat Mtafiti regionaal moet ingezet
voor marien onderzoek en verder bouwen op het SWIOFP project. Binnen Kenia hebben KMFRI, TUM en

Recente activiteiten en producten:

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

MoU – KMFRI

Samenwerkingsovereenkomst - Keniaans Instituut voor Marien en 

Visserijonderzoek

Memorandum of Understanding - Kenya Marine and Fisheries Research Institute

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.)
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UoN bediscussieerd hoe ze gezamenlijke onderzoeksexpedities kunnen doen en hoe Mtafiti kan gebruikt 
worden als platform voor educatie van studenten mariene biologie. 
Mtafiti en het staalnamemateriaal aan boord was dringend toe aan onderhoud. VLIZ trainers hebben 
demonstraties gedaan met het aanwezige materiaal (CTD, NIskin bottle, thermosalinograph, plankton net). 
Goed om weten is dat Mtafiti nu in droogdok is en herstellingen worden uitgevoerd en dat er financiering is 
om extra staalnamemateriaal aan te kopen.
De workshop droeg ook bij aan de IIOE2 (International Indian Ocean Expedition) door wetenschappers uit de 
regio op te leiden aan boord van een onderzoeksschip. Beeldmateriaal van de workshop werd gebruikt om 
een film te maken (13 min) dat het belang van IIOE2 belicht. De film wordt door UNESCO gelanceerd op 
WereldOceaanDag 8 juni 2016: https://www.youtube.com/watch?v=c_5TRZr8zqo
Output van de workshop (Presentaties, cruise reports, foto’s) staat hier: http://www.vliz.be/kenya/rv-mtafiti-
workshop-output
•	Er wordt gezocht voor extra financiering door VLIZ en UNESCO voor de regionale inzet van RV Mtafiti, i.k.v. 
o.a. IIOE2

Looptijd: doorlopend, gestart 9 januari 2013

Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ

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

geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

Website:

MOU - NIOZ

Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ

Memorandum of Understanding - NIOZ

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.

Looptijd: doorlopend, gestart 30 juni 2006

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Tina Mertens

Op 3 mei werd een overleg gehouden met oog op de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst 
tussen VLIZ en ILVO. Mogelijkheden tot punten van samenwerking werden besproken. VLIZ zal een draft 
voorstel opmaken van de vernieuwde overeenkomst.

Recente activiteiten en producten:

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

MOU ILVO - Visserij

Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor Landbouw- en 

VisserijOnderzoek, Eenheid Dier - Visserij

Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries 

Research, Animal Sciences Unit - Fisheries

- Monitoringgegevens en visserijbiologische data 
- Vulgarisering van onderzoeksresultaten, ontwikkeling en beheer van databanken voor monitoringsgegevens en 
visserijbioloigische data met betrekking tot de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en voor literatuurgegevens.

Looptijd:

MOU Ugent - Algologie

Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Gent, Afdeling Algologie

Memorandum of understanding -  Universiteit Gent, Phycology department
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Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Wim Decock, Bart Vanhoorne

Ondersteuning databeheer herbarium specimens.

No specific activities to be mentioned.

Recente activiteiten en producten:

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

Ondersteuning databeheer herbarium specimens.

Looptijd: doorlopend, gestart 1 januari 2003

Financiering:

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin, Bart Vanhoorne

-Afspraak werd vastgelegd voor een bezoek met studenten in kader van EMBC opleiding in oktober.

-3/06/2016 overleg rond het optimaliseren van data management activiteiten binnen Marbiol: uitwerken van 
een protocol voor gebruik Marien data Archief als repository voor datafiles gegenereert binnen de Mariene 
Biologie.

Recente activiteiten en producten:

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

MOU Ugent - MarBIOL

Samenwerkingsovereenkomst - Universiteit Gent, Afdeling Mariene Biologie

Memorandum of Understanding - Universiteit Gent,  Marine Biology department

Meiobenthos / macrobenthos / hyperbenthos / epibenthos
Ontwikkeling en beheer van databanken voor biodiversiteit;

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Roeland T'Jampens, Tina Mertens

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.

geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

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

MVB

Meetnet Vlaamse Banken

Measurement network Flemish Banks

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.

Looptijd: onbepaald

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch

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

Support OBIS

Ondersteuning Ocean Biogeographic Information System

Support Ocean Biogeographic Information System
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- taxonomische kwaliteitscontrole van de OBIS-namen blijft een doorlopende taak. Tijdens de OBIS-SG-V 
werden nieuwe afspraken gemaakt ivm doorvloeien van de resultaten van de taxonomische QC. Voorheen 
werd dit enkel aan OBIS gerapporteerd. Vanaf nu moet dit aan de OBIS nodes (en OBIS) gerapporteerd 
worden, zodat de nodes onmiddellijk aanpassingen kunnen maken en de problemen bij de volgende OBIS-
harvest opgelost zijn.

- beschrijven van de nieuwe datasets uit elke OBIS harvest in IMIS blijft een doorlopende taak. Ook hier zal 
een nieuwe flow gedefinieerd worden: de lijst met nieuwe OBIS datasets zal vlugger aan VLIZ doorgegeven 
worden, zodat er meer tijd is om de nieuwe datasets in OBIS te beschrijven.

- VLIZ is betrokken bij de organisatie van een training voor diepzee-datasets. OBIS wil een thematische 
diepzee-node opzetten, en het EurOBIS data management team zal meehelpen in de training (data 
formatting, data kwalteitscontrole, gebruik IPT …). Deze training/workshop is gepland van 25-28 oktober.

Recente activiteiten en producten:

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.
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LIJST NETWERKEN

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

- feedback gegeven op de kritiek die komt vanuit FOD Economie en sector op de voorgestelde lijst

Recente activiteiten en producten:

Website:

Handelsbenamingen vis en zeevruchten

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.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey

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.

- Promotie call nieuwe editie 2016-2017
- Communicatie over afgelopen editie 2015-2016 via VLIZ-kanalen

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.allianceproduitsdelamer.org/documents/doc%201%20Plaquette_concours_2013.
pdf

Concours Olivier Roelinger

Concours Olivier Roelinger

Jaarlijkse internatioanle kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en professionele koks gestimuleerd worden om 
te werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij het communiceren over de wedstrijd, 
het jureren en bij het uitwerken van de stage van de laureaat (prijs: buitenlandse stage). Geörganiseerd  door 
SeaWeb Europe en Ferrandi Paris.

Looptijd: doorlopend

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Tina Mertens

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

EurOcean

EurOcean

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.
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De nieuwe Steering Committee gaat door in Sopot, Polen op 15-16 november 2016. Tina Mertens stelt zich 
kandidaat voor één van de twee posities van Vice-President voor de Executive Committee.

Recente activiteiten en producten:

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Evy Copejans

- overleg VLIZ-ILVO: 1 juli 2016
- overleg VLIZ-ILVO-Mercator-Provincie-DienstMarienMilieu: 12 september
- Voorbereidingen organisatie "	Pedagogische studiedag Maritiem Instituut Mercaor Oostend" (voor alle 
leerkrachten, met werkbezoek aan ILVO en VLIZ , 14 oktober 2016)
- Voorbereidingen organisatie" 	Workshop Visserijonderwijs, milieu en duurzaamheid" (met beperkte groep
leerkrachten Mercator, 26 oktober 2016)

Recente activiteiten en producten:

Website:

Visserijonderwijs

Fisheries Education

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.).

Looptijd: 01/02/2012 tot onbepaalde duur

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker

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.

- geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

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

Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen

Flanders Marine Biotechnology Platform

Looptijd: gestart in 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker

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

Vlaams Aquacultuur Platform

Vlaams Aquacultuur Platform
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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.

- De deadline voor het indienen van een voorstel rond innovatieprojecten in aquacultuur valt dit jaar op 1 
oktober. Projectvoorstellen voor investeringen in aquacultuur kunnen evenwel doorlopend ingediend worden.
- Voor meer info over subsidies van het EFMZV en FIVA voor visserij- en aquacultuurprojecten, kan u terecht 
op de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij

Recente activiteiten en producten:

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.

Looptijd: gestart februari 2012

Financiering: Vlaamse Overheid, Departement MOW, afdeling Maritieme toegang

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens

VLIZ maakt deel uit van de Stuurgroep Vlaamse Baaien. Dit project betreft een langetermijnvisie tot 2050 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’ is een initiatief van een 
partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige studiebureaus en van de baggerbedrijven ‘Jan De Nul’-groep en 
DEME. Het regeerakkoord 2009-2014 van de Vlaamse overheid voorziet in de bestudering van dit project met het 
oog op de verdere uitbouw van onze kustverdediging in het licht van de problematiek van de zeespiegelrijzing en 
energievoorziening.

geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien/

Vlaamse Baaien

Vlaamse Baaien

In februari 2010 werd de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep Vlaamse Baaien georganiseerd. Dit project 
betreft een langetermijnvisie tot 2050 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’ is een initiatief van een partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige studiebureaus en van de 
baggerbedrijven ‘Jan De Nul’-groep en DEME. Het regeerakkoord 2009-2014 van de Vlaamse overheid voorziet 
in de bestudering van dit project met het oog op de verdere uitbouw van onze kustverdediging in het licht van de 
problematiek van de zeespiegelrijzing en energievoorziening. De Stuurgroep Vlaamse Baaien wordt voorgezeten 
door de secretaris-generaal van MOW.

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Leen Vandepitte

niets te melden

Recente activiteiten en producten:

Website:

CoL Global Team

VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team

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.
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Looptijd: onbepaald

Financiering:

Contactpersoon: André Cattrijsse

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.

geen recente ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.eurocean.org/np4/ervo

ERVO

European Research Vessel Operators

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.

Looptijd: doorlopend

Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens

Vzw Flanders Marine werd opgericht met als doel het promoten, valoriseren en ontwikkelen van de mariene en 
maritieme bedrijvigheid in Vlaanderen.

VLIZ en Flanders' Maritime Cluster bereiden een nieuwe editie van Marine Science Meets Maritime Industry 
voor om door te gaan in het voorjaar van 2017.

Recente activiteiten en producten:

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

Flanders' Maritime Cluster

Flanders' Maritime Cluster, de netwerkorganisatie voor de mariene en 

maritieme industrie in Vlaanderen

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

indurstry in Flanders

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.

Looptijd: maart 2012-2015

Financiering: -

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

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.

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

ICES WGHIST

ICES Werkgroep inzake de historiek van vis en visserijen

ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries
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geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

Looptijd: gestart 2012

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Klaas Deneudt

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.

No specific activities to be mentioned.

Recente activiteiten en producten:

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

ICSU WDS

VLIZ participatie ICSU World Data System

VLIZ participation ICSU World Data System

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.

Looptijd: doorlopend, deel kerntaken VLIZ

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

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet

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’).

- bijdrage door Jan Mees en Ann-Katrien Lescrauwaet aan de publicatie (lancering 29/09/2016) en 
presentatie tijdens de studieavond (18/05/2016) n.a.v. 20 jaar gebiedsgerichte werking.

Recente activiteiten en producten:

Website:

ICZM

Geïntegreerd kustzonebeheer en ondersteuning van het Coördinatiepunt 

Duurzaam Kustbeheer

Integrated Coastal Zone Management and support of the Coordination Centre 

for Integrated Coastal Zone Management

Looptijd: onbepaald

IRSO

International Research Ship Operators
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Financiering:

Contactpersoon: André Cattrijsse

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.

meeting 2016 gepland in Oktober

Recente activiteiten en producten:

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

IRSO is het globale informele netwerk van managers van onderzoeksschepen die tijdens een jaarlijkse meeting 
onderwerpen van gemeenschappelijk belang behandelen

Looptijd:

Financiering: -

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

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad

- werkbezoek aan NAVIGO (24/08) in het kader van samenwerking VLIZ-MAS rond het verzamelen en 
documenteren (data en informatie) 500 jaar zeevisserij in Vlaanderen
- afstemming dataverzameling rond expo 'monsterboekjes' in 2017

Recente activiteiten en producten:

Website:

NAVIGO

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesgroep

NAVIGO Scientific Advice Board

Looptijd: gestart 2008

Financiering:

Contactpersoon: Annelies Goffin

Een belangrijk onderdeel van het Verdrag (21 december 2005)inzake de Vlaams- Nederlandse Samenwerking op het gebied van 
Beleid en Beheer  van het Schelde-estuarium is gemeenschappelijk onderzoek en monitoring van het estuarium met als doel:
opvolgen van de morfologische evolutie ; het scheppen van een wetenschappelijk kader voor en het 
ondersteunen van plannen, programma’s en projecten; de geregelde toetsing van de effecten van lopende en  uitgevoerde 
projecten. De werkgroep O&M staat in voor de coördinatie en afstemming van dit onderzoek en de monitoring langs beide zijden 
van de landsgrens.

- Aanlevering T2015 voltooid
- Ondersteuning T2015 consortium met betrekking tot data beschikbaarheid
-Deelname PG E&R, PG M&D en T2015 overlegmomenten en workshops
* 5 juli: startoverleg T2015
* 18-19 juli: meeting consortium
* 5-6 september

Recente activiteiten en producten:

Website:

O&M

Werkgroep Onderzoek & Monitoring

Binnen de werkgroep O&M werden verschillende projectgroepen opgericht. VLIZ neemt deel aan de Projectgroep Monitoring en 
Databeheer (PG M&D) en de Projectgroep Evaluatie en Rapportage (PG E&R).  VLIZ staat hoofdzakelijk in voor de centralisatie 
van data uit het MONEOS programma en de aanlevering in het kader van diverse rapportages.

* 4 oktober
workshop gepland op 3 november 2016
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