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LIJST – ADVIES EN NETWERKING  

Vlaamse Baaien 
Rol VLIZ: Lid van de stuurgroep, lid van verschillende werkgroepen 

 

Contactpersonen VLIZ: Jan Mees en Tina Mertens 

 

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 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 

secretaris-generaal Fernand Desmyter van MOW. Tevens zijn er 5 thematische en 3 

ondersteunende werkgroepen opgericht. 

 

Recente activiteiten en producten: 

 23 november 2012: stakeholderoverleg Vlaamse Baaien. Deelname van Jan Mees, Tina Mertens, 

Jan Seys en André Cattrijsse 

 
Flanders’ Maritime Cluster vzw 
Rol VLIZ: Initiator en facilitator, voorzitter in de opstartfase, lid raad van bestuur, lid 

begeleidingscomité IWT-haalbaarheidsstudie. 

 

Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

 

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 recent 

gewijzigd naar ‘Flanders’ Maritime Cluster’. De provincie West-Vlaanderen, DEME en groep Jan De 

Nul hebben zich geëngageerd om gedurende drie jaar een minimumfinanciering voor de cluster te 

waarborgen.  VLIZ werd gevraagd zich te engageren om de interface wetenschappelijk onderzoek 

– bedrijfsleven te behartigen. 

 

Recente activiteiten en producten: 

opmaak Een draft samenwerkingsovereenkomst VLIZ - KULeuven@KHBO – Flanders’ Maritime 

Cluster – POM West-Vlaanderen i.k.v. ROV werd opgemaakt. 

 

As 4 van het Belgisch Operationeel Programma voor de visserijsector 
Rol VLIZ: Lid van de Plaatselijke Groep, Lid van verschillende kerngroepen.  

 

Contactpersonen VLIZ: Jan Mees; Ann-Katrien Lescrauwaet (plaatsvervangend lid) 

 

As 4 van het Europees VisserijFonds wordt vormgegeven door de Afdeling Landbouw- en 

Visserijbeleid van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Hiervoor werd 

een zgn. Plaatselijke Groep opgestart, die een ontwikkelingsstrategie zal uitwerken.  

 

Recente activiteiten en producten:  

 - 03 september 2012 vergadering plaatselijke groep as 4 voor de jurering van de ingediende 

projectvoorstellen 

 - 19 september 2012 bijwonen demonstratie Fish2Know project in de Vlaamse Visveiling, 
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Zeebrugge 

 
Eindgebruikersgroep ECOPLAN 
Planning for Ecosystem services (SBO voortraject IWT): samenwerkingsverband tussen ECOBE (UA), 

INBO en VITO.  

Coördinatie door Ecosystem management Research Group – University of Antwerp ECOBE 

 

Looptijd: fase 1 (2010-2011), fase 2 (2012-2015) 

 

Rol VLIZ:  lid van de eindgebruikersgroep (ECOPLAN) 

 

Contactpersonen VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet; coördinatie: Jan Mees 

 

In fase 1 werkte ECOPLAN een pre-proposal uit voor de ontwikkeling van een Strategisch 

Basisonderzoek Voorstel over ecosysteemdiensten. Er werd een projectvoorstel geschreven en 

ingediend met een belangrijke maatschappelijke finaliteit. Dit omvat een brede raadpleging van 

potentiële eindgebruikers die het mogelijk maakt om potentiële eindgebruikers (overheden, 

instituten, NGO's) nauw te betrekken in de opmaak van valorisatie doelstellingen en een 

vraaggestuurde onderzoeksagenda. Als het projectvoorstel goedgekeurd wordt zal het project in 

fase 2 lopen voor een periode van 3 jaar. 

 

Recente activiteiten en producten:  

 Het projectvoorstel werd ingediend bij IWT (Strategisch Basisonderzoek). De mariene component 

hierin is onduidelijk (Heidi Debergh). 

 

Begeleidingsgroep BEES 
Belgian Ecosystem Services (Belspo Cluster project) samenwerkingsverband tussen ECOBE (UA), 

INBO en VITO. Coördinatie door Ecosystem management Research Group – University of Antwerp 

ECOBE 

 

Looptijd: 2010-2012.  

 

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep (BEES) 

 

Contactpersonen VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet; coördinatie: Jan Mees 

 

De BEES cluster brengt de verschillende spelers in het onderzoeksveld van ‘ecosysteemdiensten’ 

samen om een  dialoog en uitwisseling van kennis en ideeën te stimuleren tussen humane 

wetenschappen (economen, sociologen, juristen) en natuurwetenschappen (ecologen, 

milieudeskundigen, agronomen), leidende ambtenaren, natuur- en milieuorganisaties, 

internationale netwerken en de privésector.  

 

 Concrete doelstellingen zijn:  

A. Experten, beleidsmakers en organisaties samenbrengen die betrokken zijn in ESD onderzoek.  

B. Een inventaris maken van de expertise en onderzoeksprojecten.  

C. Een “state of the art” maken van het Belgische ESD-onderzoek.  

D. Een methodologie naar voor schuiven die een basis kan vormen voor een “Belgische Ecosysteem 

Beoordeling”.  

E. Bekijken of er een opportuniteit bestaat om een virtueel onderzoeksinstituut te creëren, dat de 

nodige expertise omvat om een bijdrage te leveren aan grote internationale 

onderzoeksinitiatieven.  

F. Formuleren van aanbevelingen voor wetenschappelijke programma‟s en beleidsdoelstellingen 

inzake ESD  
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Recente activiteiten en producten:VLIZ deelname in de workshops over conceptueel kader 

ecosysteem goederen en diensten (23 en 24 maart) en socio-economische valuatie 18 mei 2011). 

Deelname VLIZ aan de eindconferentie van BEES op 26 maart 2012.   
 

Ontwikkeling van een bekkenbarometer (WenZ-MOW Vlaanderen) 
Looptijd: april 2010 - 2012 

 

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet; coördinatie: Jan Mees 

 

Op 11 maart 2010 heeft de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) het werkplan 

goedgekeurd voor de ontwikkeling van een bekkenbarometer. De bekkenbarometer is een 

monitoring- en evaluatierapport over de toestand en het gebruik van de watersystemen voor de 11 

hydrografische bekkens in Vlaanderen, en dit aan de hand van een kernset van indicatoren. De 

CIW en de CIW werkgroep Bekkenwerking sturen de ontwikkeling aan. De praktische coördinatie 

van de ontwikkeling van de bekkenbarometer gebeurt, voor de 11 bekkens tezamen, door een ad 

hoc werkgroep "Bekkenbarometer". De bekkenbarometer zal worden opgemaakt in samenwerking 

met andere CIW werkgroepen en met de overlegstructuren inzake integraal waterbeleid op 

bekkenniveau (bekkenbestuur, bekkenraad, bekkensecretariaat).  

In het werkplan is voorzien dat de begeleidingsgroep haar advies uitbrengt op een aantal 

sleuteldocumenten (bv. sjabloon bekkenbarometer, draaiboek voor selectie van indicatoren, ...). 

Dit advies kan worden uitgebracht in een vergadering (1-2 maal per jaar) of via schriftelijke 

rondes. De begeleidingsgroep begeleidt op deze wijze, voor de 11 bekkens tezamen, de 

ontwikkeling van de bekkenbarometer. Conclusies van de begeleidingsgroep worden voorgelegd 

aan de CIW werkgroep Bekkenwerking.  

 

 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente activiteiten te melden: de actviteiten staan on hold totdat er een nieuwe coördinator 

wordt aangeduid  

ERVO – European Research Vessel Operators 
Rol VLIZ: lid 

 

Contactpersoon VLIZ: André Cattrijsse  

 

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

tussen onderzoeksschip exploitanten en mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking.  

 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente activiteiten of producten 

 

IRSO – International Research Ship Operators 
Rol VLIZ: lid 

 

Contactpersoon VLIZ: André Cattrijsse  

 

Het International Research Ship Operators 'Meeting (ISOM) werd opgericht in 1986, en is een 

informele jaarlijkse bijeenkomst (september / oktober) van de managers van de oceaan 

onderzoeksschip vloten ten behoeve van de bespreking van onderwerpen en het oplossen van 

problemen van wederzijds belang. 

 

Recente activiteiten en producten: 
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Deelname aan IRSO International Research Ship Operators, NOC Southampton, 16-18 oktober 

2012. 

 
Werkgroep wetenschapscommunicatie Vlaamse Overheid (WIN) 
Continue opvolging van het Vlaamse wetenschapscommunicatiebeleid vanuit de mariene 

wetenschappen.  

 

Rol VLIZ: Jan Seys neemt actief deel aan de workshops en besprekingen hierrond georganiseerd. 

 
Marine Board Communication Panel 
Dit Europese netwerk van communicatoren, geressorteerd uit 16 Europese mariene instituten en 

funding agencies (13 landen), wordt sinds april 2010 gechaired door Jan Seys. Sindsdien waren er 

meetings in:  

 Southampton, UK, 29-30 maart 2010; 

 Lissabon (EurOcean), 29-30 november 2010 

 Tallin, 11 mei 2011 

 Trieste, 25-26 oktober 2011 

 Brugge, 19-20 april 2012 

 Een interactieve workshop door MBCP i.s.m. Amerikaanse & Portugese educatoren op ESOF 2012 

(Dublin, 12 juli 2012). 

 Texel, 15- 16 oktober 2012 

 
National Marine Educators Association (NMEA) 
Rol VLIZ: lid van Internationale Commissie 

 

Contactpersoon VLIZ: Evy Copejans  

 

VLIZ maakt deel uit van dit Noord-Amerikaanse netwerk van mariene educatoren. Evy Copejans 

participeerde aan de voorbije drie jaarlijkse conferenties (Monterey, Tenessee, Boston). De 

internationale commissie van deze vereniging zoekt via VLIZ een mogelijkheid tot samenwerking 

met Europese mariene educatoren. Deze samenwerking vertaalt zich in de nieuwe samenwerking 

in het kader van Ocean Literacy (First European Conference; ESOF 2012 workshop Dublin,...). 

Hogeschool Zeeland: Beroepsvelden Adviescommissie  
Rol VLIZ: Jan Seys is lid van deze adviescommissie van de Hogeschool Zeeland, die de werking van 

de opleiding Aquatische Ecotechnologie vanuit de eindgebruikers evalueert. 

 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

 
Stuurgroep Oosteroever 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys en Jan Mees  

 

Deze stuurgroep bekijkt de geïntegreerde inrichting van het deel van de Oostendse oosteroever 

waar ook de walfaciliteiten van het VLIZ gelegen zijn. Er wordt o.a. gekeken naat toeristische 

ontsluiting, zachte recreatie, natuur, militair erfgoed. VLIZ is lid van de groep. In dit kader wordt 

ook onderzocht of er mogelijkheden zijn om een educatieve “zeekijktuin” aan te leggen (door 

Afdeling Maritieme Toegang) aan de nieuwe oostelijke strekdam van de haven. 
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Surveillance, early warning and rapid response – IAS (Invasive Alien 
Species) 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 

Recente activiteiten en producten:  

deelname aan tweede stuurgroepvergadering 1 februari 2012 (Ann-Katrien Lescrauwaet) 

 

 


