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LIJST VAN GEPLANDE EN VOORBIJE EVENEMENTEN 

 

INHOUD 

  
1. VLIZ ORGANISEERT 

 
2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

 
3. VLIZ FACILITEERT 

 
4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

 

1. VLIZ ORGANISEERT 

Sea Change T5.3 Brainstorm Visitors Centers  

Plaats en datum: Adriatic , maandag 18 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

LifeWatch.be User & Stakeholders Event  

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

Verwacht aantal deelnemers: 87 

Aantal deelnemers: 82 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: LifeWatch 

Recreatieve zeevisserij - EVENT meeting  

Plaats en datum: Adriatic , vrijdag 26 jan 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 7 

Aantal deelnemers: 7 

Contactpersoon VLIZ: Verleye Thomas 

WoRMS/MolluscaBase Workshop  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, Vergaderzaal Spuikom, maandag 05 feb 2018 tot donderdag 

08 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Aantal deelnemers: 15 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 

HyperMaq plenary meeting  

Plaats en datum: Marmara, dinsdag 06 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Aantal deelnemers: 11 

Contactpersoon VLIZ: Cattrijsse André 

Expertengroep Compendium Kust & Zee  

Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area, woensdag 07 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Aantal deelnemers: 24 

Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Expertengroep Gekaapte Brieven  

Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area, donderdag 08 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 17 

Aantal deelnemers: 8 

Contactpersoon VLIZ: De Winter Wim 

http://intra.vliz.be/nl/comm-lunch-23
http://intra.vliz.be/nl/lifewatchbe-user-stakeholders-event
http://intra.vliz.be/nl/recreatieve-zeevisserij-event-meeting
http://intra.vliz.be/nl/wormsmolluscabase-workshop
http://intra.vliz.be/nl/hypermaq-plenary-meeting
http://intra.vliz.be/nl/expertengroep-compendium-kust-zee-optie
http://intra.vliz.be/nl/expertengroep-gekaapte-brieven
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LifeWatch Data Analysis Workshop: Optimization LifeWatch marine 

observatory sampling design  

Plaats en datum: IODE Training room 1, Reception Area, donderdag 22 feb 2018 tot vrijdag 23 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 15 

Aantal deelnemers: 19 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: LifeWatch 

Bedrijfsbezoek KU Leuven studenten  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, vrijdag 23 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

ASSEMBLE Plus Data Management Plan Workshop  

Plaats en datum: IODE Training room 1, Reception Area, donderdag 01 mrt 2018 tot vrijdag 02 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: ASSEMBLE PLUS 

Veldstage Katrien Aerts  

Plaats en datum: Marien Station Oostende, Marmara, woensdag 07 mrt 2018 tot donderdag 08 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 11 

Externe Organisatie: KdG 

Extern Contactpersoon: mevr. Aerts Katrien 

Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

VLIZ-UGent Lectures  

Plaats en datum: Antartica , Vergaderzaal Noordzee , maandag 12 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Contactpersoon VLIZ: Roeland T'Jampens 

Rol van het VLIZ:  

VLIZ nodigt de industrieel ingenieurs Electronica-ICT van UGent campus Kortrijk uit op het VLIZ. Er wordt 

een overzicht en kennismaking gegeven van de beschikbare apparatuur en projecten die kunnen 

aangegrepen worden voor een masterproef met het VLIZ. 

De Grote Schelpenteldag  

Plaats en datum: Vlaamse kustgemeenten (10 stands) + 3 randactiviteiten, zaterdag 17 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 500 

Externe Organisatie: Natuurpunt, EOS, Kusterfgoed 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Financiering: Sponsoring 5kEUR door BePlanet/Elia (communicatie) 

Rol van het VLIZ: VLIZ coordinates this citizen science initiative that is jointly organised with Natuurpunt 

EOS Magazine and Kusterfgoedcel.  

VLIZ Marine Science Day 2018  

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

Verwacht aantal deelnemers: 350 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Paaslunch  

Plaats en datum: Reception Area, vrijdag 30 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 80 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

VLIZ-ledendag 2018  

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

Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

VLIZ Barbecue  

Plaats en datum: Marien Station Oostende, vrijdag 07 sep 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 80 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-data-analysis-workshop-optimization-lifewatch-marine-observatory-sampling-design
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-data-analysis-workshop-optimization-lifewatch-marine-observatory-sampling-design
http://intra.vliz.be/nl/bedrijfsbezoek-ku-leuven-studenten
http://intra.vliz.be/nl/assemble-plus-data-management-plan-workshop
http://intra.vliz.be/nl/veldstage-katrien-aerts
http://intra.vliz.be/nl/vliz-ugent-lectures
http://intra.vliz.be/nl/de-grote-schelpenteldag
http://intra.vliz.be/nl/vliz-marine-science-day-2018
http://intra.vliz.be/nl/paasbrunch-0
http://intra.vliz.be/nl/vliz-ledendag-2018-0
http://intra.vliz.be/nl/vliz-barbecue
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EMBS 53  

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

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 

Financiering: VLIZ + registratie deelnemers 

Bezoek Davidsfonds Brugge Sint-Pieters  

Plaats en datum: Reception Area, Vergaderzaal Noordzee, vrijdag 23 nov 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Dag van de Wetenschap 2018  

Plaats en datum: Marien Station Oostende, Simon Stevin, zondag 25 nov 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 750 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

 

 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

Studie- en trefdag voor Kustgidsen 2017  

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

Verwacht aantal deelnemers: 150 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Extern Contactpersoon: Michel De Wit 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

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

Langetermijnvisie Noordzee 2050  

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

Verwacht aantal deelnemers: 200 

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

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina; Pirlet Hans 

Overleg tentoonstelling zeewier: Team Educatie  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, dinsdag 30 jan 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Aantal deelnemers: 6 

Externe Organisatie: Provinciaal Bezoekerscentrum De Nachtegaal 

Extern Contactpersoon: heer Willaert Claude 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Vergadering JPI Oceans  

Plaats en datum: Antartica , Marien Station Oostende , Vergaderzaal Noordzee , dinsdag 06 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Expo: WO I, de slag om de Noordzee  

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

Verwacht aantal deelnemers: 10 000 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys; Wim de Winter  

Financiering: Toerisme Vlaanderen; Nationale Loterij; andere sponsoring  

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

Het diende hiervoor een subsidiedossier in bij Toerisme Vlaanderen. 

OBIS event Data Workshop on animal tagging and tracking data  

Plaats en datum: IODE Training room 1, IODE Training room 2, maandag 23 apr 2018 tot vrijdag 27 apr 

2018 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Annelies Groen 

http://intra.vliz.be/nl/embs
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-davidsfonds-brugge-sint-pieters
http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2018
http://intra.vliz.be/nl/studie-en-trefdag-voor-kustgidsen-2017
http://intra.vliz.be/nl/de-toekomst-van-de-zee-de-zee-van-de-toekomst-voorstelling-langetermijnvisie-noordzee-2050
http://intra.vliz.be/nl/de-toekomst-van-de-zee-de-zee-van-de-toekomst-voorstelling-langetermijnvisie-noordzee-2050
http://intra.vliz.be/nl/overleg-tentoonstelling-zeewier-team-educatie
http://intra.vliz.be/nl/vergadering-jpi-oceans-0
http://intra.vliz.be/nl/wo-i-de-slag-om-de-noordzee
http://intra.vliz.be/nl/obis-event-data-workshop-animal-tagging-and-tracking-data
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FUST-Oceans (promotion week)  

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

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: IOC-IODE 

Extern Contactpersoon: mevr. de Lichtervelde Kristin 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Financiering: IODE and EWI 

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

coordineert de deelname vanuit Vlaanderen (administraties, universiteiten, onderzoeksnstellingen, 

andere) en Europa (Europese commissie en MEPs, ambassadeurs en Permanente vertegenwoordigingen). 

Marine Science meets Maritime Industry  

Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area, donderdag 24 mei 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 120 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

RecVis event  

Plaats en datum: Staf Versluys Center, Bredene, vrijdag 01 jun 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 350 

Contactpersoon VLIZ: Thomas Verleye 

Financiering: RecVis 

Expo: Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij  

Plaats en datum: NAVIGO Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke, zaterdag 30 jun 2018 tot zondag 

06 jan 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 5 000 

Externe Organisatie: NAVIGO, MAS, Abdijmuseum Ten Duinen 

Extern Contactpersoon: mevr. Ineke Stevens 

Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

OBIS event data workshop on Benthic invertebrates  

Plaats en datum: IODE Training room 1, IODE Training room 2, maandag 01 okt 2018 tot vrijdag 05 okt 

2018 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Annelies Groen 

Herdenking Magellaan Expeditie  

Plaats en datum: Nog geen locatie, nog geen datum 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

 

3. VLIZ FACILITEERT 

Meeting User VPS-Vemco  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, donderdag 14 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Jan Reubens 

Financiering: LifeWatch 

Vergadering Yoeri Torsy UGent  

Plaats en datum: Adriatic , donderdag 21 dec 2017 

Verwacht aantal deelnemers: 11 

Externe Organisatie: UGent, Biology Department, Limnology Research group 

Extern Contactpersoon: dr. Yoeri Torsy 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Financiering: alles doorfactureren naar UGent, Prof. Dr. Dirk Verschuren 

Meeting Scheepvaartbegeleiding  

Plaats en datum: Conference Hall, donderdag 11 jan 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

http://intra.vliz.be/nl/fust-oceans-promotion-week
http://intra.vliz.be/nl/marine-science-meets-maritime-industry-0
http://intra.vliz.be/nl/recvis-event
http://intra.vliz.be/nl/expo-vissen-het-verleden-500-jaar-vlaamse-zeevisserij
http://intra.vliz.be/nl/obis-event-data-workshop-benthic-invertebrates
http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
http://intra.vliz.be/nl/meeting-user-vps-vemco
http://intra.vliz.be/nl/vergadering-yoeri-torsy-ugent
http://intra.vliz.be/nl/meeting-scheepvaartbegeleiding
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Contactpersoon VLIZ: Heidi Coussens  

Streekoverleg Kust  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, dinsdag 23 jan 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: Streekoverleg Kust 

Extern Contactpersoon: heer Nick Vanwalleghem 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Financiering: ERSV West-Vlaanderen vzw (mail Sylvia 15/1 met facturatiegegevens) 

jurering ontwerpvoorstellen UItkijkpunt - Halve Maanduin Oosteroever  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, donderdag 25 jan 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Contactpersoon VLIZ: Sylvia 

Vergadering Provincie  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, maandag 29 jan 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 8 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Opleiding Kusterfgoed  

Plaats en datum: IODE Training room 1, Reception Area, maandag 05 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Externe Organisatie: Kusterfgoed 

Extern Contactpersoon: mevr. Neyt Hannelore 

Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

OTGA/KMFRI/VLIZ Training Course: Marine Biogeographic Data 

Management (Contributing and using OBIS)  

Plaats en datum: KMFRI, maandag 12 feb 2018 tot vrijdag 16 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 23 

Contactpersoon VLIZ: Leen Vandepitte 

Rol van het VLIZ: VLIZ (Leen and Daphnis) participate as teachers through webex.  

Visit IMBRSea students  

Plaats en datum: Conference Hall, woensdag 14 feb 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 29 

Contactpersoon VLIZ: Fien De Raedemaecker 

Bezoek Koperen Passer Brugge I  

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

Verwacht aantal deelnemers: 43 

Externe Organisatie: Koperen Passer 

Extern Contactpersoon: heer Gheldof Hendrik  

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Bezoek Jan Seys  

Plaats en datum: Vergaderzaal Noordzee, Vergaderzaal Spuikom, donderdag 29 mrt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Bezoek groep Jan Seys  

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

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Studiedag Mariene Strategie  

Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area, dinsdag 15 mei 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 

Extern Contactpersoon: mevr. Pattyn Sandrine 

http://intra.vliz.be/nl/streekoverleg-kust-1
http://intra.vliz.be/nl/jurering-ontwerpvoorstellen-uitkijkpunt-halve-maanduin-oosteroever
http://intra.vliz.be/nl/vergadering-provincie-voorlopig
http://intra.vliz.be/nl/opleiding-kusterfgoed
http://intra.vliz.be/nl/otgakmfrivliz-training-course-marine-biogeographic-data-management-contributing-and-using-obis
http://intra.vliz.be/nl/otgakmfrivliz-training-course-marine-biogeographic-data-management-contributing-and-using-obis
http://intra.vliz.be/nl/visit-imbrsea-students
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-brugge-i
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-jan-seys-voorlopige-boeking
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-groep-jan-seys
http://intra.vliz.be/nl/studiedag-mariene-strategie
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Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Bezoek Davidfonds  

Plaats en datum: Marien Station Oostende, Vergaderzaal Noordzee, Vergaderzaal Spuikom, donderdag 

31 mei 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Joint ICES/OSPAR Expert Group on Seabirds (JWGBIRD)  

Plaats en datum: Antartica , Marmara , Vergaderzaal Noordzee , Vergaderzaal Spuikom , maandag 01 okt 

2018 tot vrijdag 05 okt 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Externe Organisatie: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Extern Contactpersoon: heer Stienen Eric 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

Ecology Across Borders Conference  

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

Verwacht aantal deelnemers: 1 500 

Aantal deelnemers: 1 500 

Externe Organisatie: Britisch Ecological Society and others 

Contactpersoon VLIZ:  Dekeyzer Stefanie 

Rol van het VLIZ: LifeWatch demo booth 

OTGA/OBIS Training + SG-OBIS VII  

Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area, maandag 12 nov 2018 tot vrijdag 16 nov 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 30 

Contactpersoon VLIZ: Annelies Groen 

Rol van het VLIZ: VLIZ-trainers 

MiCRO2018 - Fate and impacts of micropLAstics: Knowledge, Actions and 

Solutions  

Plaats en datum: Arrecife, Lanzarote, Spain, maandag 19 nov 2018 tot vrijdag 23 nov 2018 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Cabildo de Lanzarote 

Contactpersoon VLIZ: Devriese Lisa 

Rol van het VLIZ: Lisa Devriese is lid van het Scientific Committee 

 

http://intra.vliz.be/nl/bezoek-davidfonds
http://intra.vliz.be/nl/icesospar-zeevogelmeeting
http://intra.vliz.be/nl/ecology-across-borders-conference
http://intra.vliz.be/nl/obis-event-data-workshop
http://intra.vliz.be/nl/micro2018-fate-and-impacts-microplastics-knowledge-actions-and-solutions
http://intra.vliz.be/nl/micro2018-fate-and-impacts-microplastics-knowledge-actions-and-solutions


LIJST LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN

1. PROJECTEN EXTERNE FINANCIERING

3. NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN

2. PROJECTEN INTERNE FINANCIERING

4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

5. NETWERKEN EN STUURGROEPEN
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1. PROJECTEN EXTERNE FINANCIERING

Looptijd: 12/2016-12/2017

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Simon Claus, Hans Pirlet, Francisco Souza Dias

-een finaal promotiefilmpje werd rondgestuurd

- VLIZ publiceerde een finaal niews bericht: http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=5264

- overleg met de winnende teams mbt prijzen (presentie op European Maritime Day, Summer of 

Code participation voor studenten, office space in CRONOS voor winnende team)

Recente activiteiten en producten:

Website:

EMODnet Data Competition

EMODnet Data Competition

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

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

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

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

Looptijd:

Financiering: Europese Commissie (service contract)

Contactpersoon: Simon Claus, Paula Oset Garcia

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

datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en 

beschikbaar te maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de 

EMODnet infrastructuur. Zeer groot consortium van Europese datacentra.

Overleg met RBINS rond integratie nieuwe biologische datasets RBINS via ingestion in EMODnet

Recente activiteiten en producten:

Website:

EMODnet Data ingestion

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.

Looptijd: sinds 1/2016

Financiering:

Contactpersoon: Thomas Verleye, Steven Dauwe

Uitwerking protocol voor een gestandaardiseerde en systematische monitoring van de recreatieve 

zeevisserijsector in België (inclusief boot- en strandvisserij)

Website:

Protocol 'Monitoring recreatieve zeevisserij'

Protocol 'Recreational fisheries monitoring'
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- 2018 geen on-site monitoring

- opvolging logboeken

- eerst vangstanalyse gepland in april 2018

- evenement (communicatie resultaten) op 1 juni 2018

Recente activiteiten en producten:

Implementatie vanaf 2017. 

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

Vlaanderen]

Looptijd:

Financiering: Provincie Zuid-Holland en AWN-Rijnstreek:  boottijd en logistiek. VLIZ: personeel

Contactpersoon: Tine Missiaen, Wim Versteeg, Michiel Vandegehuchte

Geen nieuwe ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

Website:

Zoektocht naar de Brittenburg

Search for the Brittenburg

De Brittenburg is een Romeins Castellum voor de kust van Katwijk (NL) dat in de 18e eeuw in zee is 

verdwenen. Het is het meest westelijke eindpunt van de Romeinse Lines in Nederland en is momenteel 

genomineerd als Werelderfgoed van de Unesco. Als er nog resten van de Brittenburg in zee liggen, 

bevinden die zich waarschijnlijk onder een laag suppletiezand. Op deze site zal de nieuwe techniek 

van de multi-transducer parameterische echosounder SES Quattro worden toegepast om naar deze 

resten op zoek te gaan. Hiermee zal tevens waardevolle landschapsarcheologische informatie worden 

gezocht, waardoor de vondsten in een paleolandschappelijke context kunnen geplaatst worden. Dit 

laat toe om nog veel gerichter te zoeken in de toekomst.

Looptijd: sinds 6/2015

Financiering: Be Planet/ELIA (slechts voor 5kEUR, specifiek bedoeld voor communicatie Grote Sche

Contactpersoon: Jan Seys, Tina Mertens

Intussen zijn 20 SeaWatchers actief, verspreid over onze kust. Ze kregen al meerdere opleidingen 

en werden allen van materiaal voorzien. De data van intussen bijna 100 tellingen zijn opgeslagen in 

een database, maar de interface vergt nog extra aandacht vanwege het VLIZ datacentrum. Op 

zaterdag 17 maart 2018 organiseert VLIZ, i.s.m. Natuurpunt, EOS Magazine en Kusterfgoed een 

eerste Grote Schelpenteldag in alle tien kustgemeentes. Daarbij treden de SeaWatchers op als 

schelpenkenners. Voor dit initiatief maakte NP een zoekkaart waarvan 2000 ex ter beschikking van 

het VLIZ (voor Grote Schelpenteldag) worden gesteld.

Recente activiteiten en producten:

Website:

SeaWatch-B +

SeaWatch-B +

Het project heeft tot doel 10 extra SeaWatchers op te leiden en in te zetten in het SeaWatch 

monitoringsprogramma. Door een gevarieerd set aan metingen te verrichten (o.a. temperatuur, 

menselijke aanwezigheid, talrijkheid kwallen-pieren-schelpen-vissen-kreeftachtigen, archeologische 

vondsten, hoeveelheid zwerfvuil) wordt de evolutie van de kust in een breed kader en vanuit diverse 

invalshoeken opgevolgd (klimaatswijziging, exploitatie levende rijkdommen, evolutie invasieve soorten, 

ruimtelijk beleid, …). Dit programma levert unieke observaties en data op lange termijn over de 

toestand van onze kustwateren. Bijkomend willen we het bewustzijn van het ruime publiek over het 

belang van onze zeeën en oceaan vergroten door hen te betrekken in een vereenvoudigde 

meetcampagne. Momenteel zijn 20 SeaWatchers actief.
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Looptijd: 10/2013-6/2018

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.

- geen recente activiteiten te melden

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

Looptijd: 9/2017-9/2021

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Stefanie Dekeyzer

- De ASSEMBLE Plus website werd gelanceerd op donderdag 14 december 2017. De homepagina zal 

moeten herzien worden. Het hoofdkwartier van ASSEMBLE Plus in UPMC, Parijs zal ons hiervoor een 

mock-up bezorgen.

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

Plus te kunnen faciliteren. Op 18 december 2017 werd de eerste TNA Call aangekondigd. De Call 

werd geopend op vrijdag 5 januari 2018 en sloot op vrijdag 2 februari 2018. De Calll was succesvol, 

met ongeveer 70 applicaties, maar bracht ook veel problemen en tekortkomingen van het systeem 

aan het licht.

- Op 7 en 8 februari 2018, ging in de Stazione Zoologica Anton Dohrn in Napels de ASSEMBLE Plus 

WP3 workshop door: "Harmonization of access procedures to Research Infrastructures in the 

ASSEMBle Plus TA". Tijdens deze workshop werd de eerste TNA Call geëvalueerd, en werden de 

verdere procedures en vereiste aanpassingen aan het Access System besproken. Alle feedback en 

kritiek tijdens en na de eerste Call wordt verzameld, en wordt van een repliek voorzien. Een 

schatting van het benodigde budget en tijdsplan om de gevraagde aanpassingen aan het Access 

System te implementeren moet naast het resterende budget en tijdsplan gelegd worden.

- Op 1 en 2 maart 2018 gaat op het VLIZ de ASSEMBLE Plus Data Management Plan Workshop door. 

Deelnemers aan deze workshop zijn de leiders van de ASSEMBLE Plus Joint Research Activities 

(JRA's) en andere experten. Tijdens de workshop zal er discussie gevoerd worden over hoe de data 

archivering, beheer en release optimaal georganiseerd kunnen worden.

- De vereisten voor het Knowledge Transfer Platform (KTP) werden reeds voorgelegd op de IMIS en 

MDA Task Force Meeting. Er werd een mock-up gemaakt van hoe de KTP er uit zal zien, en de 

ontwikkelingen zijn gestart. Inhoudelijk zijn er reeds meer dan 200 publicaties beschikbaar die 

voortkomen uit ASSEMBLE Marine, de voorloper van ASSEMBLE Plus. Aan deze publicaties moet een 

KO type, sector, en end user toegekend worden.

Recente activiteiten en producten:

Website:

ASSEMBLE Plus

Association of European Marine Biological Laboratories Expanded - 

ASSEMBLE Plus

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

work package on Improving virtual access to marine biological stations data, information and 

knowledge. UGENT is participating as TA, a third party to VLIZ for specific activities regarding TA and 

Joint Research Activities.
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Looptijd: 4/2015-7/2019

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Simon Claus

- Geen specifieke acties

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: 3/2015-3/2018

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet

- Bijdrage aan publicatie met betrekking tot mariene open data initiatieven;

- Bijdrage aan publicatie met betrekking tot maritime sensing technologies;

- Moderatie workshop maritime sensing technologies (23/01/2018);

- Participatie Annual conference & project meeting (24-25/01/2018);

- Moderatie Intergroup event European Parliament: COLUMBUS Accelerating Blue Growth through 

Marine and Maritime Knowledge Transfer (22/02/2018).

Recente activiteiten en producten:

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

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: 1/2015-12/2018

Financiering: EU COST Action

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

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
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Abstract en presentatie rond 'Gekaapte Brieven' (COST STSM) op VLIZ Marine Science Day

Recente activiteiten en producten:

Looptijd: 11/2015-10/2019

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.

Supporting Activity 1 (databeheer)

- Toestemming om de applicatie rond de strandprofielen online te zetten: 

http://crestproject.be/nl/data-archeologie

- Draft van de webpagina ivm de verschillende modellen die gebruikt kunnen worden voor de 

analyse van de kustprocessen: http://crestproject.be/nl/modellen (pagina wordt nog verder 

aangevuld/verbeterd!)

- Datasets die verzameld werden binnen het project, worden verder beschreven via: 

http://www.crestproject.be/nl/metadata

- Data van het Broersbank project beschreven als metadata, en opgeladen in MDA

Supporting Activity 3 (communicatie)

- organisatie nieuwe partnermeeting en Guidance Committee in eerste helft 2018

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

verhogen. Het project kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) programma van het 

Agentschap Innoveren & Ondernemen en loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2019. Er 

zijn tien partnerinstituten betrokken afkomstig uit de academische wereld, de Vlaamse overheid en de 

private sector.

Looptijd: 2015-2018

Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: André Cattrijsse, Francisco Hernandez, Klaas Deneudt, Stefanie Dekeyzer

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...).

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

Plus te kunnen faciliteren. Op 18 december werd de eerste TNA Call aangekondigd. De Call werd 

geopend op vrijdag 5 januari en sloot op vrijdag 2 februari. Zie verder bij ASSEMBLE Plus.

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; Ook 

het leveren en uitbouwen van een aantal data  services maakt deel uit van de bijdrage door VLIZ.
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Looptijd:

Financiering: DG MARE - Service contract

Contactpersoon: Simon Claus

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

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

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

van dit project met 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .

- voorbereiden White paper rond Biologische Data producten voor OceanObs 2019 Conferentie

- voorbereiden GA meeting, Trieste, 3-4 Mei

- datastandarisatie en data formattering bilogische data van alle partners

- bijwonen TG DATA (MSFD-DIKE) meeting in Brussel (12-13/02)

- 9 Nieuwe associate data partners in Consortium (via Open call). Momenteel worden de 

subcontracten getekend. Nieuws Partners zijn: 1) Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI), 

Northern Ireland; 2) Roscoff Marine Station -Institute of Oceanology, 3) Bulgarian Academy of 

Sciences 4) Odessa National I.I. Mechnikov University, 5) Norwegian Institute for Water Research 

(NIVA), 6) Universidad de Cantabria, 7) Tallinn University of Technology 8) CoNISMA – Local 

Research Unit of Lecce 9) Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS).

Recente activiteiten en producten:

Website: www.emodnet-biology.eu

EMODnet Bio III

European Marine Observation and Data Network- Biology

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

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

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

Looptijd: sinds 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.

- Integratie bechrijving webservices en API's op Cnetral Portal: http://www.emodnet.eu/data

- functionle analyse querytool 2.0

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.emodnet.eu

EMODnet Central Portal

Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centrale Portaal

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.

Looptijd: 2017-2019

Financiering: EU DG MARE

Contactpersoon: Simon Claus, Francisco Souza Dias

Website:

EMODNET-CHEM III

European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot III
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VLIZ neemt deel aan EMODnet chemie om data rond de VLIZ chemische monitoring beschikbaar te 

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

monitoring van ILVO open beschikbaar binnen dit project.

- Bijwonen GA meeting Roskile (6-8/02)

Recente activiteiten en producten:

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

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

monitoring van ILVO open beschikbaar binnen dit project.

Looptijd: 12/2013-11/2017

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.

- De laatste nieuwsbrief werd verstuurd in december 2017.

- Alle publieke project rapporten zijn opgeladen op de website: 

http://www.marinebiotech.eu/outreach-material

- De finale project rapportage naar de Europese Commissie werd ingediend in Februari 2018

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.marinebiotech.eu

ERA-MBT

Marine Biotechnology ERA-NET

Looptijd: 7/2015-6/2016

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 

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 
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geen recente actviteiten

Recente activiteiten en producten:

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: 12/2016-11/2018

Financiering: BELSPO/STEREO

Contactpersoon: André Cattrijsse

Sensorplatform heeft fase lab setup verlaten en eerste testen buiten het lab hebben 

plaatsgevonden. Defect aan P&T unit veroorzaakt een stop in de verdere testen.

Recente activiteiten en producten:

Website:

HyperMaq

Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of 

aquatic environments

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

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

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

plaatsen voor ijking lichtmetingen tijdens satellietpassages

Looptijd: sinds 2012

Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Thanos Gkritzalis

ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en 

voorspellingen te kunnen maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen.

meetboei teruggeplaatst en data acquisitie terug actief.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.icos-infrastructure.eu/

ICOS

Integrated Carbon Observing System

VLIZ verzorgt de oceanografische metingen die door Vlaanderen via Uantwerpen aan ICOS zullen 

worden overgemaakt. VLIZ voert daarom metingen uit aan boord Simon Stevin, zal toestellen laten 

installeren aan boord van ferries die langsheen de Chileense kust varen en onderzoekt de 

mogelijkheden om een 'ship of opportunity' te vinden die vanuit Belgie met regelmaat ofwel naar 

Amerika ofwel naar Zuid-Afrika vaart

Looptijd: 1/2018-12/2020

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

INTERTIDE

INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe.

INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe.
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Contactpersoon: Lennert Tyberghein

- Kick-off 26-27 februari 2018 Antwerpen

- kennismaking consortium en taakverdeling

Recente activiteiten en producten:

Website:

Internationale coördinatie actie rond Europese estuaria. Het project wil aan de hand van data analyse 

workshops een vergelijking maken tussen Europese estuaria om zo meer kennis en inzicht rond 

thema's als restoration en antropogene invloeden op het estuariene systeem te krijgen. UA en VLIZ 

nemen de rol van coördinator op zich om de dataflow en het netwerk uit te bouwen.

Looptijd: 9/2015-9/2019

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus

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

mariene observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO. 

VLIZ zal deelnemen aan:

WP3: Innovations in Technology and Methodology 

WP4: Valorisation through applied joint research

WP5: Data Management

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

Van 6-8 december 2017, werd er een succesvolle Jerico-Next - LifeWatch - data analyse workshop 

georganiseerd te Oostende, waarop de data en resultaten werden voorgesteld, en gezamenlijke 

analyses werden voorbereid met betrekking tot de internationale multidisciplinaire vaartocht met 

de Simon Stevin in mei 2017. Deelname uit Frankrijk, Nederland en België door CNRS-LOG, RWS, 

UGent, VLIZ. Resultaten zullen verder worden samengebracht met oog op voorstelling door VLIZ op 

Workshop in Marseille op 18 en 19 maart. Overleg eind januari in kader van WP5.2 om JRAP1 data 

aanlevering en status biologisch data beheer te bespreken.

- deelname aan steering committee en skype conferentie rond doorstroming biologische data naar 

EMODnet infrastructuur

- update metadata catalogus biologische data Jerico Next

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 research

WP5: Data Management

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

Looptijd: sinds 2012

Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt, Stefanie Dekeyzer

Website: http://www.lifewatch.be

LifeWatch.be

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en 

datasystemen.

Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and 

data systems.
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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.

MILESTONES 2018

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

- January 2018 - LifeWatch BE user and stakeholders meeting organized (VLIZ & INBO)

- February 2018 - Data papers on LifeWatch observatory nutrient, pigment and zooplankton data 

BPNS published (VLIZ)

- March 2018 - Data analysis workshop on LW observatory design optimization (VLIZ)

- May 2018 - LifeWatch Taxonomic Backbone Paper on the 10-year existence of the World Register 

of Marine Species published (VLIZ)

- June 2018 - Invasive alien species (IAS) data at INBO and Natuurpunt are published as open data 

(INBO)

- September 2018 - LifeWatch Taxonomic Backbone prominently presented at 53rd European Marine 

Biology Symposium (VLIZ)

- October 2018 - Meteorological and hydrological sensors to study vegetation phenology are 

operational at 5 field stations (INBO)

- November 2018 - A photo management system is operational for the camera trap network (INBO)

- December 2018 - Traceable key Performance indicators for operational phase defined (VLIZ & INBO)

ALGEMEEN

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

- Er moet een nieuw werkplan opgesteld worden voor LifeWatch voor de periode 2019-2022.

OUTREACH

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

- Van 11 tot 14 december ging in Gent de Ecology Across Borders Conference door (een joint 

meeting van BES/GFOE/NECOV/EEF). LifeWatch Italia had hier een demonstratie stand gereserveerd 

waar alle LifeWatch landen vertegenwoordigd waren. De bijdrage van LifeWatch België bestond uit 3 

demo's: (1) De LifeWatch Marine Virtual Research Environment (VRE), (2) De LifeWatch Taxonomic 

Backbone, en (3) De LifeWatch Data Explorer. Voor deze conferentie werd er ook een gezamenlijke 

leaflet rond de LifeWatch ERIC gemaakt, en 50x50 forec panelen voor elke demo.

- Op 25 en 26 januari ging de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting door op het VLIZ. De 

meeting was open voor alle gebruikers en stakeholders van de Belgische LifeWatch infrastructuur. 

In totaal registereerden 87 deelnemers van verschillende Belgische instituten en universiteiten zich 

voor dit zeer interessante en succesvolle evenement! Een booklet met alle abstracts van de user 

stories is reeds beschikbaar. De presentaties zullen binnenkort beschikbaar gemaakt worden via 

deze link: http://lifewatch.be/en/lifewatchbe-users-stakeholders-meeting-january-25-26-2018.

- LifeWatch.be zal weer vertegenwoordigd zijn op de VLIZ Marine Science Day in de vorm van 3 

demo's: (1) LifeWatch Data Explorer, (2) Live demo van de ZooScan, en (3) demo van de batcalls.

- In september 2018 organiseert VLIZ, en LifeWatch Belgium, de 53ste European Marine Biology 

Symposium (EMBS) in Oostende. De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang.

- 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.

TAXONOMIC BACKBONE

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

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

respectievelijke projecten. We verwijzen naar:

* Aphia (ProjectID 119)

* 	WoRMS - World Register of Marine Specis (ProjectID 88)

* EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System (ProjectID 114)

* 	IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Gener (ProjectID 461)

* 	CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team (ProjectID 462)

* 	AquaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services

* 	Support OBIS - VLIZ support provided to international OBI (ProjectID 295)

* 	OBIS-ENV-DTA (projectID 496)

* OBIS-Event-Data (ProjectID 535)

* EMODnet Biology Phase III (ProjectID 522)

OBSERVATORY

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

- Vis telemetrie netwerk:

Recente activiteiten en producten:

Naast de coordinatie van het project en de interactie met LifeWatch.EU werkt VLIZ aan het uitbouwen 

en onderhouden van deze infrastructuur: de taxonomic backbone (centrale component), het mariene 

luik van het observatorium, dataystemen, services en producten, outreach en wetenschappelijke 

valorisatie van de infrastructuur.
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* Er werden 11 bijkomende kabeljauwen gezenderd.

* De receivers in de Westerschelde, Zeeschelde en een deel van het BPNS werden uitgelezen.

* Het European Tracking Network (ETN) wordt verder geïnternationaliseerd.

* Pieterjan Verhelst ging langs bij Sportvisserij Nederland die in mei roggen met zenders wil

uitzetten in de Westerschelde, en daarbij dankbaar gebruik zal maken van het LifeWatch netwerk.

* Er worden ook een aantal samenwerkingen opgezet om zeebaars en gevlekte gladde haai te

zenderen, maar het effectieve zenderen is pas voor later dit jaar.

* Er verschenen 2 nieuwe publicaties (zie onderaan).

* 1 presentatie op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in Oostende (25-26 januari

2018).

- Vogelzendernetwerk:

* Er verschenen 2 nieuwe publicaties (zie onderaan).

* 3 presentaties op de UvABiTs Gull-Working Group meeting in Amsterdam (14-15 december

2017)

* 2 presentaties op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in Oostende (25-26 januari

2018).

- Birdcams:

* In februari voerde Ugent (Brigitte Heylen) een experiment uit met de LifeWatch

camera's/accelerometers in het Vogel Opvancentrum in Oostende, en dit in eerste plaats als 

bachelorproef voor 2 studenten. Hierbij wordt een methode ontwikkeld om het foerageersucces in 

meeuwen te bepalen zonder bijkomende manipulatie.

- Flow cytometer:

* 	De Flow Cytometer (FCM) kreeg een onderhoudsbeurt in januari en is momenteel terug aan

boord van de RV Simon Stevin. De FCM neemt dagelijkse stalen volgends 3 protocollen (protocollen 

te vinden op de VLIZ-server).

* 	Van 6 tot 8 december 2017 ging er een LifeWatch-Jerico Next data analyse workshop door op

het VLIZ, met alle partners die deelnamen aan de Jerico Next cruise aan boord van de RV Simon 

Stevin (voorjaar 2017). Het doel van de workshop was om alle sensor data aan de stations te 

koppelen, en om ruimtelijke patronen in de fytoplankton gemeenschappen in het Kanaal, de 

zuidelijke Noordzee, het Theems estuarium en de Schelde, Rijn en Maas estuaria te identificeren.

- FlowCam:

* 	Die fytoplankton stalen die tijdens de LifeWatch campagnes genomen werden van september

tot december 2017 werden verwerkt met de flow cel van 300 µm (42 stalen), en de stalen die 

genomen werden sinds mei 2017 werden ook verwerkt met de flow cel van 100 µm (80 stalen).

* 	De classificatie en validatie van de Jerico Next stalen (cruise voorjaar 2017) werd uitgevoerd

(42 stalen), en de stalen van mei tot oktober 2017 van de LifeWatch campagnes werden 

taxonomisch geclassificeerd (56 stalen).

* 	Tijdens dit proces, werd ontdekt dat de classificatie van de flow cel van 100 µm niet veel extra

informatie geeft, en dat het verwerken van deze stalen zeer tijdrovend is. Daarom werd de flow cel 

van 100 µm verwijderd uit het protocol. Nu wordt enkel nog de flow cel van 300 µm gebruikt. Deze 

detecteert een bredere grootte range, van 50 tot 300 µm, in plaats van 70 tot 300 µm.

* 	Er werd ook beslist dat de automatische classificatie meer efficiënt is als er verschillende

templates per maand gecreëerd worden.

* Ten slotte werden er 42 libraries gecreëerd of upgedated.

- C-pods:

* Tijdens de LifeWatch data analysis workshop on the passive acoustic cetacean network

(oktober 2017), werd het duidelijk dat we de C-pods aan de zeebodem moeten verankeren. Na 

marktonderzoek lijkt het akoestisch release system ons ideaal. Voorlopig is er één test opstelling 

besteld waarin de C-pod is ingebouwd in de boei zelf naast de akoestische responder. Na deze test, 

is het de bedoeling om alle huidige stations te gaan vervangen met bodem verankering.

* Daarnaast gaan we nog een extra station toevoegen aan ons netwerk om de Noord-West zone

te gaan meten, dit is tot nu toe een blinde vlek in ons netwerk. In januari 2018 werden 5 stations 

uitgelezen. De huidige databank wordt momenteel ook uitgebreid met moratorium regels zodat 

externen ook gebruik kunnen maken van onze C-pod databank.

* 1 presentatie op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in Oostende (25-26 januari

2018).

- BatCorders:

* Een Imec thesisstudent werkt dit jaar op zowel de hardware als de software component van de

batcorder. Het doel hier is om de opgenomen files te gaan pre-processen zodat alle ruis eruit 

gefilterd wordt, daarna een compressie methode te gaan zoeken om ze via het 3G netwerk te gaan 

doorsturen naar de VLIZ server. Bijgevolg zal het veldwerk gelimiteerd worden naar tweejaarlijkse 

bezoeken om de microfoon te vervangen en alles na te kijken.

* Er werd ook een nieuw onderwerp ingediend voor een imec-intec master thesis om software te

gaan ontwikkelen die de vleermuisroepen gaat herkennen. Hierdoor zullen we niet meer afhankelijk 

zijn van de blackbox software die we nu van de batcorder fabrikant gebruiken.

* Tijdens de LifeWatch.be Users and Stakeholders bijeenkomst in januari 2018 werd een demo

gegeven over het passief akoestisch vleermuizen netwerk van het LifeWatch Observatorium.
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- ZooScan:

* De ZooScan werd live gedemonstreerd op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in

Oostende (25-26 januari 2018).

- Video Plankton Recorder:

* De VPR data pathway wordt verder geoptimaliseerd (ship to archive).

- Stalenbibliotheek:

* De stalenbibliotheek wordt verder opgebouwd.

* De stalenbibliotheek werd ontsloten op de LifeWatch.be website:

http://lifewatch.be/en/sample-library

- Sampling cruises:

* 	De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verder gezet. Naast de gebruikelijke

staalnames (macrobenthos, zooplankton, nutriënten, pigmenten en turbiditeit), worden tijdens 

deze campagnes ook stalen genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, flow 

cytometer, video plankton recorder), en de stalenbibliotheek.

* Op 22 en 23 februari 2018 ging er een data analyse workshop door op het VLIZ: "Towards

improved LifeWatch sampling campaigns, preparing analysis of the generated long term data 

series".

DATA ARCHEOLOGIE

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

- De data collecties Spuikom en West-Hinder werden toegevoegd aan de LifeWatch website 

(http://lifewatch.be/en/marine-data-archeology).

- De laatste updates voor de datapaper rond de Kenya collectie werden uitgevoerd.

- Er werd een abstract ingediend voor een demoposter rond de mariene data archeologie op de VLIZ 

Marine Science Day 2018.

DATA SERVICES

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

- Er werden geen nieuwe dataservices ontwikkeld.

- Er werden wel enkele bugs opgelost.

MEETINGS

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

- 11-14 december 2017: Ecology Across Borders Conference, ICC, Gent

- 14-15 december 2017: UvABiTs Gull-Working Group meeting, Amsterdam

- 25-26 januari 2018: LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting, VLIZ, Oostende

- 22-23 februari 2018: LifeWatch Data Analysis Workshop: Towards improved LifeWatch sampling 

campaigns, preparing analysis of the generated long term data series, VLIZ, Oostende

PUBLICATIONS

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

- Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I.; Deneudt, K.; Moens, T.; Hernandez, F. 2018. 

Environmental factors influence the detection probability in acoustic telemetry in a marine 

environment: results from a new setup. Hydrobiologia:1-14.

- Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. 2018. Implications of 

movement for species distribution models – Rethinking environmental data tools. Science of the 

Total Environment 628-629: 893 – 905.

- Santos, C.S.A.; Blondel, L.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Boeckx, P.; Soares, A.M.V.M.; 

Monteiro, M.S.; Loureiro, S.; de Neve, L.; Lens, L.(2017). Offspring Hg exposure relates to parental 

feeding strategies in a generalist bird with strong individual foraging specialization. Sci. Total 

Environ. 601-602: 1315-1323.

- Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Seabird 

monitoring at the Thornton Bank offshore wind farm: Updated seabird displacement results as an 

explorative assessment of large gull behaviour inside the wind farm area, in: Degraer, S. et al. 

Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued 

move towards integration and quantification. pp. 85-114.

- Deschutter, Y.; Vergara, G.; Mortelman, J.; Deneudt, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Troch, M. 

(2018). Distribution of the invasive calanoid copepod Pseudodiaptomus marinus (Sato, 1913) in the 

Belgian part of the North Sea. Bioinvasions Records 7(1): 33-41. 

https://hdl.handle.net/10.3391/bir.2018.7.1.05

- Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). Two 

marine parasitic crustaceans new to the Belgian fauna. Belg. J. Zool. 147(2): 143–153. 

https://hdl.handle.net/10.26496/bjz.2017.12

LifeWatch-data archeologie

Data rescue: scientific catch data from shrimp fisheries in the BPNS.
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Looptijd: sinds 6/2014

Financiering: Lifewatch

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte, Lennert Tyberghein

- geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

Website:

Data archeologie: wetenschappelijke vangstdata van garnaalvisserij in het 

BDNZ.

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.

Looptijd: 1/2017-6/2019

Financiering: EU - Horizon 2020

Contactpersoon: Tina Mertens

Gedistribueerde testinfrastructuren verenigen om een geïntegreerd centrum te creëren voor de 

levering van offshore hernieuwbare energie

Op 23 maart vindt de eerste Transnational Advisory Committee (TAC) plaats in Den Haag.

Recente activiteiten en producten:

Website: www.marinerg-i.eu

MARINERG-i

MARINERG-i

MARINERG-i

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

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

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

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

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

2020.

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

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

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

consolideren, zal de MARINERG-i-onderzoeksinfrastructuur innovatie bevorderen op het gebied van een 

groot aantal offshore hernieuwbare energie technologieën en ontwikkelingsstadia.

Looptijd: sinds 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.

Website: http://www.marineregions.org

MRG

Marine Regions

Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names
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- Versie 10 van de Exclusieve Economische Zones staat online, samen met versie 2 van de files met 

de territoriale wateren, de aansluitende zone en binnenwateren

- Gazetteer werd aangevuld met 13 Canadese Federale Marine Bioregio's: 

http://www.marineregions.org/gazetteer.php?p=list&placetype=377

- Poster op VMSD 2018

Recente activiteiten en producten:

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: 12/2014-3/2019

Financiering: BELSPO/BRAIN

Contactpersoon: Elien Dewitte, Lennert Tyberghein, Carolien Knockaert

- geen recente activiteiten te melden

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.

Looptijd: 4/2015-4/2018

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus

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

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

interoperabiliteit tussen oceaan en databeheer infrastructuren in Europa, Verenigde Staten en 

Australië. De belangrijkste organisaties en projecten die deze regionale infrastructuren beheren 

worden daarbij betrokken.

- geen specifieke acties

Recente activiteiten en producten:

Website:

ODIP 2

Extending the Ocean Data Interoperability Platform

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

gerelateerd aan marien biologisch databeheer behartigen.

Looptijd: 2011-2018

OMES

Onderzoek Milieu effecten Sigma plan

Research on the environmental effects of the Sigma plan
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Financiering: Subcontract met UA, financierder:  Waterwegen en Zeekanaal

Contactpersoon: Elien Dewitte, Lennert Tyberghein

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.

- geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

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

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

dataportaal

Looptijd: 4/2017-2/2018

Financiering: Joint Industry Programme on E&P Sound and Marine Life

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Jan Reubens

- De field set-up voor 2018 werd voorbereid, en er werd een schatting gemaakt van de nodige 

materiaalkosten.

- Op 18 en 19 december 2017 ging er een core-meeting door in Leiden.

- Doctoraatstudente Inge Van der Knaap greep naast een FWO beurs, dus moet er gekeken worden 

naar alternatieve financiering.

Recente activiteiten en producten:

Website:

PCAD4COD

Impact of airgun sound exposure on fish: integrating

population-level modelling and collection of empirical data

PCAD4COD is een project waarbij verschillende domeinen geïntegreerd worden om de impact van 

airgun geluid op vis in te schatten. Modellen worden gecombineerd met het inzamelen van data 

omtrent gedrag, fysiologie, groei en maturatie. Het VLIZ is betrokken bij het verzamelen van velddata 

adhv acoustische telemetrie.

Looptijd: 1/2017-4/2020

Financiering: BELSPO/BRAIN

Contactpersoon: André Cattrijsse

twee nieuwe moorings uitgezet in WMP C-Power.

Zeewatertanks MSO voorzien van pH, O2 en temp data logsysteem en een CO2 regelsysteem vr 

Recente activiteiten en producten:

Website:

PERSUADE

Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële 

harde substraten in de Noordzee

ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea 

Artificial HarD SubstratEs

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

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

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

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

onderwatertuin (bijdrage in ontwerp verankeringen) en geeft technische ondersteuning voor de setup 

van de experimenten.
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uitvoering mesocosm experimenten.

Looptijd: 2004-2018

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie

Contactpersoon: Elien Dewitte, Lennert Tyberghein

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.

- oplevering deeltaak 9 beheersysteem voor GIS data (metagis tool)

- uitwerken deeltaak 10 rond betere onstluiting van SM data

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: 3/2015-3/2018

Financiering: EU-H2020

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

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.

Project is eind februari 2018 afgesloten, na eindmeeting in Parijs (UNESCO) op 15 februari met 

voorstelling resultaten in het bijzijn van internationale partners. VLIZ heeft al zijn nog resterende 

taken tijdig en vakkundig uitgevoerd, met o.a. de oplevering van het Europese 

Strandgevarenplatform eind december 2017 en een T5.3 workshop met bezoekerscentra & 

beleidsvoeders rond hoe die eerste inschakelen om mariene beleidsinfo beter bij het publiek te 

krijgen. Ook het door VLIZ ontwikkelde SIPP initiatief leverde, na eerdere 'buddy' persactie en WOD 

actie ("SeaFetyFirst"), nog bijkomende sensibiliserende producten op: een kwartetspel, een boekje 

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.seachangeproject.eu

Sea Change

Sea Change

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'.
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'Victor veilig aan zee' en de update van de gelijknamige website. De vzw Safe Coastal Tourism 

ontwikkelt die, en verzorgt ook de voorbereiding van een social media campagne volgende zomer.

Looptijd: 11/2016-10/2020

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus, Lennert Tyberghein

- update & aanpassing biologisch datamodel ODV

- verder uitwerken en inplannen qc-tool in de cloud

Recente activiteiten en producten:

Website:

SeaDataCloud

SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine 

and ocean data

management

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

van richtlijnen mbt datatypes en kwalitetiscontrole van biologische data

Looptijd: 1/2017-12/2020

Financiering: BELSPO/BRAIN

Contactpersoon: Thomas Verleye

- WRIMS export (Belgian territory) to GBIF

- Review indicators ongoing

Recente activiteiten en producten:

Website:

TrIAS

Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter 

ondersteuning van beleid en beheer.

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

policy.

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

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

soorten zal als basis dienen voor de indicatoren rond de identificatie van opkomende soorten, hun 

graad van invasiviteit, veranderingen in hun invasiestatus en de identificatie van gebieden en soorten 

die mogelijks nadelige impact kunnen ondervinden. Een tweede doelstelling betreft de ontwikkeling 

van datagedreven risico-evaluaties op basis van risicomodellering, -mapping en -beoordeling.
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- sinds 01.01.2018: infovragen beantwoord door VLIZ = 2

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: sinds 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

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).

- Themateksten 'Kennisgids Gebruik Kust en Zee' worden op dit ogenblik nagelezen door co-

auteurs;

- Update website (nieuwsberichten);

- MOGs gecontacteerd voor actualisatie fiche (personeel, abstract, etc.) en infrastructuur (incl. 

gebruikersmodaliteiten);

- Contactname lectoren (referentietermen);

- Contactname van onderzoek-financierende instellingen (VLAIO, FWO, EWI en BELSPO);

- Contactname ECOOM voor technometrie en relatieve citatie-indicatoren;

- Opstellen tekst Indicatorrapport Marien Onderzoek en Innovatie.

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: sinds 12/2012

Financiering: Interne financiering VLIZ

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.

Website:

Mariene Paleontologie

Marine Paleontology

Looptijd: sinds 2008

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey

Website: http://www.ikhebeenvraag.be

Ik heb een vraag

2. PROJECTEN INTERNE FINANCIERING
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- geen vorderingen

Recente activiteiten en producten:

Looptijd: sinds 7/2017

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Gert Everaert, Maarten De Rijcke

Commentaren van co-auteurs worden verwerkt, inzending manuscript voorzien voorjaar 2018

Recente activiteiten en producten:

Website:

Microplastics: een zorgwekkende opkomende contaminant?

Microplastics: an emerging contaminant of concern?

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

literatuurstudie en modelleerwerk onderzoekt VLIZ in samenwerking met UGent en Wageningen 

University en Research aan welke concentraties 

microplastics momenteel voorkomen in het mariene milieu,

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

effecten verwachten en wat het huidige en toekomstig verwachte risico is van microplastics in het 

mariene milieu. Dit zal leiden tot een manuscript voor een A1-publicatie.

Looptijd:

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: André Cattrijsse, Wim Versteeg

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

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

geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

Website:

Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat

Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf

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

Looptijd: sinds 8/2017

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Tine Missiaen, Wim Versteeg, Michiel Vandegehuchte, Thomas Vandorpe

geen nieuwe informatie

Recente activiteiten en producten:

Website:

Methaangasonderzoek in kustnabije zone

Nearshore methane gas research

Met behulp van geavanceerde, onconventionele  technieken zal door VLIZ onderzocht worden of een 

goede beeldvorming van de ondergrond mogelijk is in gebieden met biogeen methaangas, wat 

klassieke akoestische metingen belemmert. Daarnaast zal onderzoek uitgevoerd worden naar de 

eigenschappen van dit biogeen gas zelf.
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Looptijd: sinds 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.

- vertaling soortenfiches naar ENG ongoing

- voorbereiden identificatie lectoren

- opmaak 4 nieuwe soortenfiches gepland

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:

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Tine Missiaen

-	survey met Simon Stevin (6-8 februari 2018): multibeam, seismiek, video-opnames, sampling; 

-	Uitwerken van de gegeve is gesart

Recente activiteiten en producten:

Website:

Origin of ridge bedforms in the Dover Strait

	Oorsprong van richels op de zeebodem van de straat van Dover

Op de zeebodem van de straat van Dover zijn lokaal parallelle richels en groeven gesitueerd, tot 30 m 

breed met amplitudes tussen 0.5 en 1.2 m. Dit project wil inzicht verwerven in de leeftijd en de 

vorming van deze structuren en hun relatie met een mogelijke megaflood episode in het laatste 

Glaciale Maximum. Hiertoe werd in februari een meetcampagne met de Simon Stevin uitgevoerd, in 

nauwe samenwerking met afdeling Onderzoeksinfrastructuur. In de loop van 2018 worden de 

gegevens verwerkt en een publicatie voorbereid.

Looptijd: 7/2017-1/2020

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Jan Seys, Tine Missiaen, Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke, Pascal Hablützel

Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het 

Scheur

Paleontologic, archeologic and paleolandscape research of 'het Scheur'
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- Survey met Simon Stevin (9-11 januari 2018) - multibeam metingen, dreggen mbv boomkor. 

Survey verslag met eerste analyse van het bovengehaald botmateriaal. Mb data worden momenteel 

verwerkt.

- Survey gepland voor seismiek en ondiepe vibrocores in mei 2018

- Onderwerp uitgeschreven voor MSc onderzoek ism Universiteit Gent (Vakgroep Geologie, afd. 

Paleontologie)

- Korte animatiefilm mbt verdrinking van het Scheur landschap voorzien voor maart 2018 (VLIZ 

communication award Maikel De Clercq, UGent).

Recente activiteiten en producten:

Website:

Het project beoogt een gedetailleerde kartering van het begraven prehistorische landschap in de regio 

Scheur-Zeebrugge. In het recente verleden werden hier veel paleontologische vondsten gedaan. Het 

project wil meer inzicht krijgen in welke (Quartair) afzettingen hier bewaard zijn gebleven, inclusief 

een goede tijdsomkadering (ahv dateringen), en de hypothese testen dat ter hoogte van het Scheur 

een (schier)eiland aanwezig was, geschikt als rustplaats/kraamplaats voor een walruskolonie. Ten 

tweede zet het project in op verdere identificatie van het botmateriaal (incl. ouderdom waarover 

momenteel veel onduidelijkheid bestaat). Er zal geprobeerd worden om DNA te extraheren uit 

walrusfossielen en op basis daarvan hypotheses testen over de Scheur-populatie en hun verwantschap 

met andere Europese walruspopulaties uit dezelfde tijd, gerelateerd aan mogelijke migraties.

Het Scheur onderzoek sluit nauw aan bij het zgn. ‘Zeebrugge project’ uitgevoerd door UGent in 

samenwerking met VLIZ  in opdracht van Maritieme Toegang en waarbij een geologische, 

paleogeografische en archeologische studie wordt gemaakt van de directe offshore omgeving van 

Zeebrugge in het kader van Complex Project Kustvisie.

Looptijd:

Financiering: lidgelden, legaten, giften, schenkingen, sponsorship

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

* selectie van 2 winnaars BMRI vond plaats begin februari: Marieke Paepen (UGent - Hydrogeology

and applied geology lab) met het onderwerp 'Delineating the area where submarine groundwater 

discharge occurs in the Belgian coastal area' en Sebastiaan van de Velde (VUB - Analytical, 

Environmental and Geochemistry) met het onderwerp 'Counteracting anthropogenic CO2 emissions 

by microbial stimulation of silicate weathering'

* voorbereiding programma 3 studenten CPPS (Panama, Peru, Colombia) bezoek aan MOGs in maart

2018

Recente activiteiten en producten:

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

Filantropie VLIZ

Philanthropy VLIZ

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: 9/2017-8/2018

Financiering: VLIZ, UGent

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke, Pascal Hablützel

Website:

Planktondiversiteit via metabarcoding (werktitel)

Planktonic diversity through metabarcoding (working title)
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PCR methode staat op punt voor gemengde planktonstalen.

Student zal in maart stalen nemen en nanopore sequenering toepassen.

Recente activiteiten en producten:

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

technologie planktongemeenschappen te identificeren aan de hand van metabarcoding van 

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

planktongemeenschappen uit de Noordzee.

Looptijd: sinds 2012

Financiering: Interne financiering VLIZ

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 voor editie 2018 opgestart: in eerste plaats is een update van de cijfers van aanvoer en 

besomming, import/export data ingepland

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: sinds 9/2017

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Wim De Winter

- Samenwerkingsverband voor ontwikkelen onderzoeksthema en paper/presentatie tussen VLIZ 

Onderzoek (Wim De Winter), MAS - Museum aan de Stroom, Antwerpen (dr. Jan Parmentier) en 

Universiteit Gent (prof. Dr. Michael Limberger), rond het thema "Mediterranean-North Sea 

Connections during the War of the Spanish Succession: New Insights from Southern-Netherlandish 

Prize Papers". Dit is gebaseerd op 4 case-studies vanuit het archiefonderzoek, waarbij elke partner 

vanuit de eigen expertise input levert. Het resultaat wordt gepresenteerd in de Mediterranean 

Maritime History Network Conference te Constanta (Roemenië), 9-11 mei 2018

-De aanvankelijke onderzoeksresultaten van een tweede thema, "Prize papers as new sources for 

maritime historical research: the circulation of knowledge on the sea as a resource", uitgewerkt 

binnen VLIZ onderzoek (door Wim De Winter) en met steun van het COST Oceans Past Project, 

Recente activiteiten en producten:

Website:

Onderzoek naar Zuid-Nederlandse gekaapte brieven

Southern Netherlandish Prize papers research

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

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

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

internationaal perspectief. Deze brieven zijn nog niet eerder ontsloten in Vlaamse context. Tijdens dit 

project zal worden nagegaan welke historische onderzoekslijnen via dit uniek bronnenmateriaal 

kunnen worden uitgewerkt, in samenwerking met nationale en internationale partners. Initieel zal 

worden gefocust op de periode van de Spaanse successieoorlog.
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worden verder onderzocht en voorgesteld tijdens de VLIZ Marine Science Day (21 maart 2018)

-Een ad-hoc expertengroep werd opgericht op 8 februari, met aanvankelijke deelname van Ugent 

(prof. Dr. Michael Limberger), MAS (dr. Jan Parmentier), VUB (prof. Dr. Wouter Ryckbosch), KULeuven 

(dr. Marion Huibrechts), MAS (dr. Jan Parmentier), Agentschap Onroerend Erfgoed (dr. Marnix 

Pieters) & vanuit VLIZ dr. Michiel Vandegehuchte (onderzoeksdirecteur) en Wim De Winter 

(wetenschappelijk medewerker). Dit zal leiden tot verdere samenwerkingsverbanden met de 

deelnemende instituten. Deze expertengroep zal worden uitgebreid, en komt opnieuw samen in 

juni 2018.

-19 februari werd een samenwerking met Familiearchief Oostende aangegaan, om bijkomend 

archiefmateriaal te bekomen dat de socio-historische context van de 18e eeuwse Oostendse 

zeevaarders verder kan belichten.

Looptijd:

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Nathalie De Hauwere

- De nieuwe reeks kaarten werd aangemaakt voor 2018. Deze zullen nog gecombineerd worden 

met gegevens rond quota die door ILVO verzameld worden. 

- 1 kaart werd reeds gebruikt voor een persbericht rond de verkiezing van de vis voor 2018, de 

zeeduivel: 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Pers-en-media/Alle-

media/articleType/ArticleView/articleId/4788/Zeeduivel-vis-van-het-jaar-2018.aspx#.Wo01KXnauHv

Recente activiteiten en producten:

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

Status Bestanden Belgische Visserij

Status Stocks Belgian Fisheries

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

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

Looptijd: sinds 9/2016

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

- in januari 2018 werkte een jobstudent 15 dagen aan de inhoudelijke update van de slakken en 

schelpen.

Recente activiteiten en producten:

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

VLEET: Zee-en-kust-encyclopedie

VLEET: zee-en-kust-encyclopedie

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

vleet) door VLIZ

Looptijd: sinds 1/2018

Financiering:

Contactpersoon: Bart De Smet

Social Media Beleid VLIZ

VLIZ Social Media Policy
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Een eerste versie van het Social Media beleid werd voorgesteld aan de VLIZ-medewerkers op het 

VLIZ-seminarie van 23/02/18.

Recente activiteiten en producten:

Website:

Met de VLIZ social media policy VLIZ wil de Afdeling communicatie 

medewerkers/stagiairs/jobstudenten/opvarende van de Simon Stevin/… duidelijk in lichten over het 

sociale mediaverhaal van VLIZ teneinde sociale media optimaal en ten goede van de instelling in te 

zetten.

Looptijd: 12/2015-12/2025

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: André Cattrijsse, Evy Copejans, Tina Mertens

geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website:

ARS

De Zeezandbak

Augmented Reality Sandbox

Eind 2015 werden de onderdelen voor een Augmented Reality Sandbox aangeschaft. Deze zandbak 

voorzien van alle sturing om landschappen interactief zichtbaar te maken en te bewerken, is een 

product van WHOI. VLIZ zal dit 'meubel' inzetten bij communicatie- en educatieinitiatieven, en ikv 

disseminatie van onderzoeksprojecten.

Looptijd: 1/2012-12/2021

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

- Opmaak BIN Synthese van het Wetenschappelijk Onderzoek in de context van Vlaamse Baaien // 

Complex Project Kustvisie - Met de Belgische Oostkust als focusgebied (finalisatie lectorronde)

- opmaak advies Nagoya Protocol ontwerpregeling toegang tot mariene genetische rijkdommen

Recente activiteiten en producten:

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

BIN

Beleids Informerende Notas

Policy Informing Briefs

Looptijd: sinds 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet

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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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".

- geen recente 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: sinds 12/2021

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.

- Werkoverleg bij de Uitgever 22/01: Alle boekhoofdstukken '500 jaar zeevisserij' en hoge 

resolutiebeelden ingediend bij uitgever. Boek wordt gelanceerd bij de opening van de Expo eind 

juni 2018 in NAVIGO

- Stageloper Alex Hooybergs  start verkennend onderzoek op basis van 'ijle haring' biologische 

survey dataset van Gilis & Gilson (1940-1960) naar verband tussen biotische en abiotische factoren.

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: sinds 1/2017

Financiering:

Contactpersoon: Bart De Smet

Website:

Jaarboek

VLIZ Jaarboek

VLIZ Annual Report

Met de aanvang van het nieuwe convenant (periode 2017-2022) wordt het VLIZ jaarboek 2017 

vormelijk onder handen genomen. De highlights van het voorbije jaar worden voorgesteld en er wordt 

ruim aandacht geschonken aan de 12 KPI's. De bijlage omvat informatie over de organisatie van het 

VLIZ en de management-indicatoren van de verschillende afdelingen.
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Het VLIZ jaarboek editie 2017 wordt momenteel samengesteld en zal worden voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering op 26 maart 2018.

Recente activiteiten en producten:

Looptijd: sinds 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.

geen recente activiteiten, dit project wordt opgenomen in het Dataportaal/Kustportaal en het 

Compendium voor Kust en Zee (zie project Compendium voor Kust en Zee)

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

Looptijd: 9/2017-2/2018

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Gert Everaert, George Westmeijer

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

macro-algen kunnen voorkomen? Vervolgens zal worden onderzocht hoe de habitatgeschiktheid zal 

evolueren in de tijd (bijv. onder invloed van klimaatsverandering of veranderende stromingspatronen). 

De focus van het onderzoek ligt op een aantal commercieel en ecologisch interessante macro-algen en 

er zal gebruikt gemaakt worden van ecologische modellen om de habitatgeschiktheid te kwantificeren.

- Mechanistisch modelleerwerk afgerond, manuscript wordt voorbereid

- Probabilistisch model wordt bijkomend ontwikkeld  in samenwerking met onderzoeksgroep 

algologie (Ugent)

Recente activiteiten en producten:

Website:

Seaweed atlas

Habitatgeschiktheidmodellering van macro-algen in (het Belgische deel van) de 

Noordzee

Habitat suitability of macro algae in the (Belgian Part of the) North Sea

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

habitatgeschiktheidmodellen op voor enkele geselecteerde macro-algen in (het Belgisch deel van) de 

Noordzee. We gaan na hoe de habitatgeschiktheid zal evolueren in de tijd (bijv. Onder invloed van 

klimaatsverandering of veranderende stromingspatronen).

Looptijd: 2/2015-2/2025

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Jan Seys, Nancy Fockedey, Bart De Smet

Website: http://www.vliz.be/en/VLIZ-communication-award-en

VLIZ Comm Award

VLIZ Communication Award

VLIZ Communication Award
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Jaarlijks wordt op de VLIZ Marine Science Day en op basis van motivatiebrieven een winnaar bekend 

gemaakt van de VLIZ Communication Award. De kandidaat werkt vervolgens gedurende één jaar 

samen met de VLIZ communicatieafdeling teneinde haar/zijn werk meer zichtbaarheid te geven.

Intussen zijn we aan de derde editie toe, met eerdere geslaagde communicatie-acties (2015: Jan 

Trachet - website; 2016: Pieter-Jan Verhelst - animatie paling LifeWatch; 2017: Maikel Declerck - 

animatie Scheur fossielen). Deze laatste animatie is in volle voorbereiding en zal kunnen worden 

vertoond in primeur op VMSD 2018.

Recente activiteiten en producten:

Jaarlijks wordt op de VLIZ Marine Science Day en op basis van motivatiebrieven een winnaar bekend 

gemaakt van de VLIZ Communication Award. De kandidaat werkt vervolgens gedurende één jaar 

samen met de VLIZ communicatieafdeling teneinde haar/zijn werk meer zichtbaarheid te geven
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3. NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Looptijd:

Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën"

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke

De conceptnota werd negatief beoordeeld voor voortzetting wegens te weinig passend in het 

programmakader.

Recente activiteiten en producten:

Website:

AquaPI

Automatische kwantificering en identificatie van planktonbeelden

Automatic quantification and identification of Plankton Images

Het project beoogt een nieuwe methode te ontwikkelen voor het bestuderen van planktondensiteit en -

diversiteit, gebaseerd op geautomatiseerde beeldverwerking en toepassing van diepe neurale netwerken voor 

planktonclassificatie, om zo de observatie van plankton efficiënter, kosteneffectief en gemakkelijker te maken. 

Er zullen tests van nieuwe methodologieën worden uitgevoerd, die algoritmes bevatten voor het classificeren, 

identificeren en kwantificeren van plankton op basis van beelden verzameld met ZooScan, FlowCAM, Video 

Plankton Recorder en een beeldsysteem bij SAHFOS. Een robuuste data backbone voor het opslaan en werken 

met planktonbeelden met een interface voor het verwerken van de afbeeldingen zal worden gekoppeld aan een 

webportaal met de mogelijkheid voor eindgebruikers om zelf beelden op te laden.

Looptijd: 1/2018-12/2018

Financiering: POGO

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke

Full proposal werd niet weerhouden, project wordt niet gefinancierd

Recente activiteiten en producten:

Website:

PLAGEBO

Plankton genetica voor biodiversiteitsinformatie

Planktion genetics for biodiversity information

Project in aanvraag samen met SAHFOS, MBA en NOC (UK) in het kader van een call van POGO tot verbetering 

van oceaanobservatie. Doelstelling is om de waarneming en beoordeling van planktondiversiteit te verbeteren 

aan de hand van DNA-gebaseerde planktonmonitoring, zowel voor nieuwe als voor historische (gearchiveerde) 

planktonstalen.
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Coastal ESW
Negative emissions through enhanced mineral weathering in the coastal zone 
Negatieve emissies via versnelde mineraal verwering in de kustzone 

Looptijd: 
Financiering: FWO-SBO
Contact Persoon: André Cattrijsse
In dit project wordt het potentieel verkend van de toepassing van silicaatverwering (Enhanced Silicate Weathering-
ESW) in kustmilieus als alternatief voor land- en oceaantoepassingen. Het wereldwijde continentale plat is ongeveer 
twee keer zo groot als het totale akkerlandoppervlak en biedt zo extra "ruimte" om negatieve emissies te genereren. 
Bovendien is de CO2-opslag-intensiteit hoger voor Coastal ESW in vergelijking met bebossing. Zo zou verbeterde 
olivijnverwering in de kustzone extra CO2-opslagcapaciteit kunnen bieden.Om de efficiëntie, kosten en 
aanvaardbaarheid van Coastal ESW te bepalen, moeten drie belangrijke onderzoeksuitdagingen worden aangepakt:
• Opslagefficiëntie: hoeveel CO2 wordt er per ton verdeeld olivijnzand opgeslagen?
• Tijdspanne: hoe lang duurt het voordat de CO2-opslag plaatsvindt?

• Ecosysteem-effecten: wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van Coastal ESW?
VLIZ zou bijdragen door mesocosmos faciliteiten in het MSO uit te bouwen voor experimenteel onderzoek.

Recente activiteiten en producten: het project voorstel had een zeer goede wetenschappelijke score maar 
werd wegens een lagere evaluatie van de economische valorisatie niet gehonoreerd



4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

Looptijd: 10/2017-12/2020

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Ward Appeltans, Maarten De Rijcke

Praktisch werk afgerond

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.issha.org/News/Global-HAB-status-report

gHAB

Bijdrage globaal rapport over schadelijke algenbloei

Contribution global HAB status report

Het intergovernmentale panel voor schadelijke algenbloei van IOC wenst tegen 2020 een globaal 

rapport te schrijven over het globale voorkomen van schadelijke algen. Lidstaten werden gevraagd om 

bestaande literatuursgegevens in te brengen via bestaande kanalen (OBIS & HAEDAT). VLIZ heeft dit 

verricht voor Belgïe.

Looptijd: sinds 1/2012

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

- opstart herziening MOU: uitnodigingsmail verstuurd naar directie KMFRI (ILO)

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.)

Looptijd: sinds 1/2013

Financiering: Interne financiering VLIZ

MOU - NIOZ

Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ

Memorandum of Understanding - NIOZ

Wetenschappelijke Commissie, 9 maart 2018
36



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

begin januari is er terug overleg geweest tss NIOZ en VLIZ en zijn er een aantal concrete afspraken 

gemaakt met verschillende afdelingen.

Recente activiteiten en producten:

Website:

VLIZ en NIOZ zullen samenwerken i.k.v. mariene onderzoeks- en monitoringsprogramma’s, meer 

bepaald door het wederzijds ter beschikking stellen van data, materiaal, faciliteiten, kennis en 

expertise. Tevens wordt er ingezet op een gezamenlijke aanpak voor kennisontwikkeling en -

verspreiding, het opzetten van onderwijsprogramma’s en het onderhouden van contacten met andere 

organisaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van zeewetenschappen.

Looptijd: sinds 2005

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Tina Mertens

Op 21 februari vond een overleg plaats in de kantoren van het Waterbouwkundig Laboratorium om 

de toekomstige samenwerking te bespreken.

Recente activiteiten en producten:

Website:

MOU  WL

Samenwerkingsovereenkomst - Waterbouwkundig Laboratorium

Memorandum of understanding - Waterbouwkundig Laboratorium

Looptijd: sinds 6/2006

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

Interne voorbereiding VLIZ – ILVO data dag: datum en programma voor de data dag werden 

vastgelegd en uitnodigingen voor deelname werden uitgestuurd.

Recente activiteiten en producten:

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

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

Deze samenwerking omvat verschillende aspecten, waaronder:

- Monitoringgegevens en visserijbiologische data 

- Vulgarisering van onderzoeksresultaten, ontwikkeling en beheer van databanken voor 

monitoringsgegevens en visserijbiologische data met betrekking tot de Zuidelijke Bocht van de 

Noordzee en voor literatuurgegevens.

Looptijd: sinds 1/2003

Financiering: Interne financiering VLIZ

MOU Ugent - Algologie

Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Gent, Afdeling Algologie

Memorandum of understanding -  Universiteit Gent, Phycology department
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Contactpersoon: Klaas Deneudt, Wim Decock, Bart Vanhoorne

Geen specifieke ontwikkelingen te vermelden.

Recente activiteiten en producten:

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

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

geboden mbt databeheer herbarium specimens.

Looptijd: sinds 1/2003

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Annelies Goffin, Bart Vanhoorne

Geen specifieke ontwikkelingen te vermelden.

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: sinds 2001

Financiering: Interne financiering VLIZ

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 ontwikkelingen

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: 4/2018-4/2019

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Michiel Vandegehuchte, Maarten De Rijcke

Website: NA

SSA

Monitoring Sea Spray Aerosols

Monitoring Sea Spray Aerosols
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Nog geen actie ondernomen

Recente activiteiten en producten:

In dit project draagt VLIZ bij tot de kwantificatie van de natuurlijke blootstelling van de mens aan de 

aërosolen geproduceerd in de zee in samenwerking met UGent (GhEnToxLab). Er zullen op regelmatige 

basis stalen genomen worden van lucht en zeewater voor onderzoek naar aërosoliserende bioactieve 

componenten.
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5. NETWERKEN

Looptijd: sinds 10/2015

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey

- feedback gegeven op extra vragen van stakeholders

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: 7/2016-12/2017

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

Overleg met KBIN met concrete afspraken over voortzetting van traject onder de vorm van een 

denktank Noordzee 2050 (samenroepen stuurgroep in maart & uitzenden van call naar potentiële 

leden). De eerste meeting vindt plaats op 28 maart te Gent.

Recente activiteiten en producten:

Website:

Noordzeeforum

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

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

december 2016 een kick-off event georganiseerd waarna 3 thematische werkgroepen rond 

Natuurlijkheid, Meervoudig Ruimtegebruik en Blauwe Economie en Innovatie aan de slag gaan. VLIZ en 

KBIN helpen bij de praktische organisatie van dit proces.

Looptijd:

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Nancy Fockedey

- geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website:

Vistraject – Werkgroep Kust – Subwerkgroep Opleiding en Vorming

Looptijd: sinds 2011

Concours Olivier Roelinger

Concours Olivier Roelinger
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Financiering: Interne financiering VLIZ

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.

- geen recente activiteiten

- deelname VLIZ aan jurering Valencia (27,03,2018)

Recente activiteiten en producten:

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

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:

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Tina Mertens

* VLIZ is betrokken bij de selectieprocedure voor een nieuwe Executive Director die in najaar 2018

aangesteld wordt.

* Op 7 juni organiseert EurOcean een herdenkingsplechtigheid voor Prof. Mario Ruivo te Brussel.

Recente activiteiten en producten:

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.

Looptijd: sinds 2/2012

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

Recente activiteiten en producten:

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

Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen

Flanders Marine Biotechnology Platform
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Looptijd: sinds 2010

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker

- Deelname aan de SSAQ vergadering op 22/01/2018

- Co-organisatie van het aquacultuur symposium 2018, voorstel datum: 26/10/2018, thema 

macroalgen en microalge met overzicht  van de resultaten van toonaangevend onderzoek, 

pilootprojecten en industriële kennis in Vlaanderen op dit florerend en kansrijk domein.

Recente activiteiten en producten:

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

Vlaams Aquacultuur Platform

Vlaams Aquacultuur Platform

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: sinds 2012

Financiering: Vlaamse Overheid, mobiliteit en openbare werken

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens, Hans Pirlet

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

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

Vlaamse kust in het achterland te garanderen tijdens de komende decennia. Het project ‘Vlaamse 

Baaien’ was een initiatief van een partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige studiebureaus en van 

de baggerbedrijven ‘Jan De Nul’-groep en DEME maar werd door de Vlaamse overheid overgenomen.

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

met relevante wetenschappelijke studies;

- Opmaak BIN Synthese van het Wetenschappelijk Onderzoek in de context van Vlaamse Baaien // 

Complex Project Kustvisie - Met de Belgische Oostkust als focusgebied (finalisatie lectorronde)

Recente activiteiten en producten:

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

Vlaamse Baaien (Complex Project Kustvisie)

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

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

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

Vlaamse kust in het achterland te garanderen tijdens de komende decennia. De Vlaamse overheid 

voorziet in de bestudering van dit project met het oog op de verdere uitbouw van onze 

kustbescherming in het licht van de problematiek van de zeespiegelrijzing en economische 

rentabiliteit van de kusthavens. De Beleidscommissie Vlaamse Baaien wordt voorgezeten door het 

kabinet van minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.
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Looptijd: sinds 3/2017

Financiering:

Contactpersoon: Tina Mertens, Hans Pirlet

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

wetenschappelijke onderbouwing en fungeert als aanspreekpunt van het marien 

onderzoekslandschap;

- Op het Hermes comité van 25/1 werd een principiële goedkeuring gegeven aan de cluster mits 

aanvullende voorwaarden;

- Deze voorwaarden omvatten het verder verduidelijken van de KPIs en de innovatiestrategie. 

Hiertoe werd een bijkomende verduidelijkende nota opgesteld die op 28/02 wordt besproken op 

een subwerkgroep van het Hermes comité en de BC;

- Een formele beslissing zou dan genomen worden op het Hermes comité van 08/03.

Recente activiteiten en producten:

Website:

De Blauwe Cluster (BC)

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

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

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

onderbouwing van het dossier.

Looptijd:

Financiering: Interne financiering VLIZ

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 activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

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

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:

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.

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
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Op 24 mei organiseren VLIZ en FMC een nieuwe Marine Science meets Maritime Industry. Het thema 

is: hoe onderzoek tot innovatie/impact leidt. Er is een oproep gelanceerd om innovatieve concepten 

toe te lichten tijdens het event.

Recente activiteiten en producten:

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: 3/2012-2018

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.

- publicatie van het verslag van de WGHIST 2017 jaarlijkse meeting (ICES website)

Recente activiteiten en producten:

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

Looptijd: sinds 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.

Geen specifieke ontwikkelingen te vermelden.

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: 9/2001-8/2004

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
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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’).

Geen recente activiteiten

Recente activiteiten en producten:

Website:

Looptijd: sinds 7/2017

Financiering:

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

International Liaison Officer visibiliteit/uitstraling VLIZ

ILO heeft aan volgende (externe) meetings, evenementen en conferenties deelgenomen:

- 6th European Marine Board Forum (panellid): 6/12/2017 in Brussel

- NIOZ-VLIZ bilaterale meeting in kader van herziening van MOU, 5/12/2017, Yerseke

-NoordzeeForum voorstelling Noordzeevisie 2050, 20/12/2017, Zeebrugge

- Meeting VLIZ-RCMG in kader van samenwerking in Chili (COPAS), 13/12/2017, VLIZ, Oostende

- VLEVA evaluatie lidmaatschap, 10/01/2018, Brussel

- SEARICA Intergroup Ocean Climate nexus, 10/01/2018, Brussel

- VLEVA Nieuwjaarsreceptie met vertegenwoordigers Vlaanderen in EU

- Dept Buitenlands beleid, dept. MOW endept. Omgeving: Voorbereinding en insteek voor de Vast-

gemengde Commissie bezoek aan Zuid-Afrika gepland in mei 2018, 23/01/2018, Brussel

- lunchoverleg met Unit A, DGMARE, 23/01/2018, Brussel

- Stuurgroep Noordzee en Oceanen & OSPAR QSR, 23/01/2018, Brussel

- COLUMBUS final conference, 25/01/2018, Brussel

- BONUS2 CSA voorbereidende meeting,30/01/2018,  Kopenhagen

- organisatie overleg EMBRC Marine Training Portal (team UGent), IODE Porject Office en VLIZ, rond 

capacity building & skills development, 2/02/2018, Oostende

- overleg MAS-VLIZ expo en boekproject 500 jaar zeevisserij, 2/02/2018, Oostende

- skype sessie met Fernando Felx en Marcelo Mena, directeur van het CPPS marine Research 

Programme (South Pacific region): verkennend gesprek samenwerking Mariene Onderzoeksgroepen 

MOGs-CPPS in onderzoeksthemas, 6/02/2018

- Nagoya Protocol: consultatiemeeting 20/02/2018, Brussel (BELSPO)

- VLIZ- Waterbouwkundig Laboratorium, 21/02/2018, Borgerhout

- CCBSD Intergroup van het Europees Parlement: Sustainable Oceans Initiative, 28/02/2018, brussel 

EU Parlement

- overleg met SEARICA Intergroup ter voorbereiding van bezoek van Europarlementsleden aan 

InnovOcean (datum ntb: Juni of september 2018) en FUST-Ocean event 14&15 mei, in Brussel, 

28/02/2018

- FOD Leefmilieu: Biodiversiteitsverdrag en Nagoya Protocol: voorstelling van mariene ESFRIs en 

andere intiatieven en dienstverlening die relevant is in het kader van de uitvoering van het Nagoya 

protocol en de ABS verordening in het Belgisch deel van de Noordzee; 

Recente activiteiten en producten:

Website:

ILO

International Liaison Officer

Internationale Liaison Officer
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- voorbereiding bezoek van JPI-Oceans aan InnovOcean 6/03/2018, Oostende

- voorbereidingen FUST-Ocean event en expertengroep Capacity development 

Notas en adviezen:

- voorbereiding adviesnota Toegangsregeling tot mariene genetische rijkdommen

- voorbereiding EU consultatie FP9

- voorbereiding EU consultatie Mission-oriented research

- voorbereiding ontwerpteksten thema hoofdstuk 'Geintegreerd Maritiem Beleid' Compendium voor 

Kust en Zee

- voorbereiding ontwerpnota Internationalisering VLIZ

Looptijd: sinds 5/2017

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

geen nieuwe ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

Website: hab.ioc-unesco.org

IPHAB

IOC UNESCO Intergouvernementeel Panel voor Schadelijke Algenbloei

IOC UNESCO Intergovernmental Panel for Harmful Algal Blooms

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

onderzoeksnoden detecteert, en kennisuitwisseling bevordert.

Looptijd:

Financiering: Interne financiering VLIZ

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.

geen recente activiteiten te melden

Recente activiteiten en producten:

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

IRSO

International Research Ship Operators

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

meeting onderwerpen van gemeenschappelijk belang behandelen

Looptijd: sinds 2016

Financiering: Interne financiering VLIZ

Contactpersoon: Klaas Deneudt

Website:

LTER-BELGIUM

Long Term Ecological Research Network - Belgium
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Geen specifieke ontwikkelingen te vermelden.

Recente activiteiten en producten:

VLIZ maakt deel uit van het Belgisch Long Term Ecological Research Network (LTER). VLIZ is site 

beheerder van enkele kustgebonden LTER sites en heeft een MOU getekend met andere LTER leden 

om mee te werken aan een eLTER RI (Integrated European long-term ecosystem, critical zone and socio-

ecological system research infrastructure).

Looptijd: 1/2008-1/2021

Financiering: Interne financiering VLIZ

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

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad

- geen recente ontwikkelingen

Recente activiteiten en producten:

Website:

NAVIGO

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesgroep

NAVIGO Scientific Advice Board
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LIJST VAN NIEUWE EN GEPLANDE PUBLICATIES 


INHOUD 
  

1. REGULIERE PUBLICATIES 

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

 

5. PERSBERICHTEN 

 

6. PRESENTATIES 





1. REGULIERE PUBLICATIES 

VLIZ Beleidsinformerende Nota's 

Pirlet, H.; Bouchti, Z.; Lust, H.; Dauwe, S.; Rondelez, J. (2017). Marien onderzoek in Vlaanderen en 

België: Een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2017_002. 

Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-9204-349-8. 59 pp.  

VLIZ Special Publication  

Vandegehuchte, M.; De Rijcke, M.; Everaert, G.; Missiaen, T.; Hablützel, P.; Mees, J. (2018). VLIZ 

Research Framework. VLIZ Special Publication, 80. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine 

Institute (VLIZ): Ostend. 68 pp.  

VLIZ Library Acquisitions 

751 (01/12/2017) - 760 (02/03/2018) –  wekelijks op vrijdag 

VLIZINE  

2018 - jaargang 19 

 januari 2018 

2017 - jaargang 18 

 december 2017 

 november 2017 

 

http://www.vliz.be/docs/vlizine/vl_19_1.htm
http://www.vliz.be/docs/vlizine/vl_18_12.htm
http://www.vliz.be/docs/vlizine/vl_18_11.htm
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Twitter – volg het VLIZ via jmeesvliz 

Twitter @jmeesvliz: 3159 volgers, 6934 tweets 

 

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

Facebook @RVSimon Stevin: 1.672 likes (1627 volgers) 

Facebook @VLIZnieuws: 1110 likes (1136 volgers) 

 

LinkedIn 

LinkedIn VLIZ bedrijfspagina - https://www.linkedin.com/company/1721826: 679 volgers 

LinkedIn VLIZ discussiegroep - https://www.linkedin.com/groups/13504927: 219 leden 

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

Posters 

Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Van der Zande, D.; Doxaran, D.; Dogliotti, A.; Shen, F.; Gkritzalis, T.; 

Cattrijsse, A.; Beck, M. (2018). WATERHYPERNET: a network of hyperspectral radiometers for multi-

satellite water reflectance validation. RBINS-OD Nature: Brussels. 1 poster pp.  

Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Van der Zande, D.; Doxaron, D.; Gkritzalis, T.; Cattrijsse, A.; Shen, 

F. (2017). WATERHYPERNET – A network of hyperspectral radiometers for multisatellite water 

reflectance validation, in: HIGHROC Science Conference: How to exploit the large variety of ocean colour 

space borne data to provide a high spatio-temporal monitoring of coastal ocean? 7-9 November 2017, 

Brussels. pp. 35  

Flyers 

/ 

Filmpjes  

/ 

Website 

Sterken, M.; Zwartjes, L.; Huisman, A.; Montgomery, L.; Bourgois, J.; Seys, J. (2017). Sea Change: The 

European Beach Hazards Platform. Public Outreach website. SeaChange project, EU Horizon 2020 grant 

n° 652644: Belgium. 

 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Peer reviewed 

Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2018). Implications of 
movement for species distribution models - rethinking environmental data tools. Sci. Total Environ. 
628-629: 893-905. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2018.02.026  

http://www.facebook.com/rvsimonstevin
https://www.linkedin.com/company/1721826
https://www.linkedin.com/groups/13504927
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2018.02.026
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Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2017). Relative contribution of 
multiple stressors on copepod density and diversity dynamics in the Belgian part of the North Sea. 
Mar. Pollut. Bull. 125(1-2): 350-359. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2017.09.038  
 
Deschutter, Y.; Vergara, G.; Mortelman, J.; Deneudt, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Troch, M. 
(2018). Distribution of the invasive calanoid copepod Pseudodiaptomus marinus (Sato, 1913) in the 
Belgian part of the North Sea. Bioinvasions Records 7(1): 33-41. 
https://hdl.handle.net/10.3391/bir.2018.7.1.05  
 
Everaert, G.; Ruus, A.; Hjermann, D.Ø.; Borgå, K.; Green, N.; Boitsov, S.; Jensen, H.; Poste, A. (2017). 
Additive models reveal sources of metals and organic pollutants in Norwegian marine sediments. 
Environ. Sci. Technol. 51(21): 12764-12773. https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b02964  
 
Horton, T.; Gofas, S.; Kroh, A.; Poore, G.C.B.; Read, G.; Rosenberg, G.; Stöhr, S.; Bailly, N.; Boury-
Esnault, N.; Brandão, S.N.; Costello, M.J.; Decock, W.; Dekeyzer, S.; Hernandez, F.; Mees, J.; Paulay, 
G.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Vranken, S. (2017). Improving nomenclatural consistency: a 
decade of experience in the World Register of Marine Species. Eur. J. Taxon. 389: 1-24. 
https://hdl.handle.net/10.5852/ejt.2017.389  
 
Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Deneudt, K.; Moens, T.; Hernandez, F. (2018). 
Environmental factors influence the detection probability in acoustic telemetry in a marine 
environment: results from a new setup. Hydrobiologia Online: 1–14. 
https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-017-3478-7  
 
Tedesco, P.A.; Beauchard, O.; Bigorne, R.; Blanchet, S.; Buisson, L.; Conti, L.; Cornu, J.-F.; Dias, M.S.; 
Grenouillet, G.; Hugueny, B.; Jézéquel, C.; Leprieur, F.; Brosse, S.; Oberdorff, T. (2017). A global 
database on freshwater fish species occurrence in drainage basins. Scientific Data 4: 170141. 
https://hdl.handle.net/10.1038/sdata.2017.141  
 
Voultsiadou, E.; Gerovasileiou, V.; Vandepitte, L.; Ganias, K.; Arvanitidis, C. (2017). Aristotle’s 
scientific contributions to the classification, nomenclature and distribution of marine organisms. 
Mediterr. Mar. Sci. 18(3): 468-478. https://hdl.handle.net/10.12681/mms.13874  
 
Vrebos, D.; Beauchard, O.; Meire, P. (2017). The impact of land use and spatial mediated processes 
on the water quality in a river system. Sci. Total Environ. 601-602: 365-373. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.05.217  
 
 
 

Andere 

Fockedey, N.; Lamour, L.; Vallet, E. (Ed.) (2017). Guide des espèces à l'usage des professionnels. Pour 

un marché des produits de la mer durables. Édition 2017. Ethic Ocean: Paris. ISBN 979-10-699-0840-6. 

188 pp.  

Lagerveld, S.; Gerla, D.; van der Wal, J.T.; de Vries, P.; Brabant, R.; Stienen, E.; Deneudt, K.; 

Manshanden, J.; Scholl, M. (2017). Spatial and temporal occurrence of bats in the southern North Sea 

area. Wageningen Marine Research Report, C090/17. Wageningen Marine Research (University & 

Research centre): Den Helder. 52 pp.  

Mees, J. (2018). A Marine Robotics Center in Oostende by Flanders Marine Institute (VLIZ). Pogo 

Newsletter 31: 3  

https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2017.09.038
https://hdl.handle.net/10.3391/bir.2018.7.1.05
https://hdl.handle.net/10.1021/acs.est.7b02964
https://hdl.handle.net/10.5852/ejt.2017.389
https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-017-3478-7
https://hdl.handle.net/10.1038/sdata.2017.141
https://hdl.handle.net/10.12681/mms.13874
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2017.05.217
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Monbaliu, J.; Mertens, T.; Toorman, E.; Troch, P.; Verwaest, T.; De Hauwere, N.; Van den Eynde, D. 

(2017). Status CREST onderzoek: beleidsinformerend mid term rapport. KULeuven/VLIZ: België. 19 pp. 

Pirlet, H.; Lust, H.; Bouchti, Z. (2017). Kartering mariene expertise - Associatie Universiteit Gent 

(AUGent). Finale versie 11/04/2017. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 31 pp.  

Pirlet, H.; Lust, H.; Bouchti, Z. (2017). Kartering mariene expertise - Associatie KU Leuven. Finale versie 

2017. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende.  

Vandepitte, L. (2017). Meiobenthic groups within the World Register of Marine Species. Psammonalia 

168: 12-17  

 

 

VLIZ acknowledged 

 

Publicaties met bijdrage van Totaal 2017 2018 

VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 908 41 3 

Simon Stevin 135 28 3 

World Register of Marine Species (WoRMS) 2040 309 81 

European Oceanographic Biogeographic Information System (EurOBIS) 243 18 5 

 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

/ 

 

5. Persberichten 

 2018-02-28 Europese oceaanexperten tekenen krijtlijnen beleid volgende vijftien jaar  

 2017-10-05 Hoe is onze oceaan veranderd in 500 jaar tijd?  

 2017-08-30 Ciguateravergiftiging rukt op in Europa  

 2017-08-17 Uniek fossielenkerkhof ontdekt voor Belgische kust  

 2017-06-22 Persuitnodiging: Boekvoorstelling ‘Strandvondsten’  

 

6. Presentaties 

6/10/2017 Oostende Amicale Zee/kust 

23/10/2017 Oostende 

VLIZ, Natuurpunt, West-

Vlaamse Milieufederatie 

Inleiding tot klimaatproblematiek van onze 

kust 

25/10/2017 Gent Universiteit Gent Mariene Wetenschapscommunicatie 

26/10/2017 Oostende Koperen Passer Zee/kust 

8/11/2017 Brussel EWI-Focus Citizen Science 

20/11/2017 Brugge Lions Club Brugge Zee/kust 

22/09/2017 Oostende 

Stad Antwerpen & 

Water'Ant 

Stadsreiniging Stad Antwerpen, in 

samenwerking met het watergebonden 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=39
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=720
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=915
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=919
http://www.vliz.be/nl/persbericht/2018-02-28-europese-oceaanexperten-tekenen-krijtlijnen-beleid-volgende-vijftien-jaar
http://www.vliz.be/nl/persbericht/hoe-is-onze-oceaan-veranderd-in-500-jaar-tijd
http://www.vliz.be/nl/2017.08.30-ciguateravergiftiging-rukt-op-in-Europa
http://www.vliz.be/nl/2017-08-17-uniek-fossielenkerkhof-ontdekt-voor-Belgische-kust
http://www.vliz.be/nl/persbericht/persuitnodiging-boekvoorstelling-strandvondsten
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evenement Water'Ant, organiseerde een 

congres over zwerfafval en plastiek 

vervuiling in onze waterlopen en zee. Aan 

VLIZ werd gevraagd wetenschappelijke 

informatie te voorzien over deze 

problematiek globaal en in de Belgische 

wateren (& Vlaamse stranden). 

9/01/2018 Koksijde 

Hotelschool Ter Duinen 

Koksijde 

Vis en zeevruchten: Weet wat je serveert … 

Kies bewust en verantwoord (1h30min) 

15/01/2018 Evergem Sint-Fransciscus Evergem Duurzame vis en visserij 

23/01/2018 Oostende 

KU Leuven 

biologiestudenten Over VLIZ 

2018.01.17 Zerkegem NEOS Jabbeke losstaande lezing 

2018.01.31 Aartselaar Karel de Grote Hogeschool Talkshow - gastspreker 

2018.02.13 

Brugge 

(Daverloo) NEOS Brugge losstaande lezing 

2018.02.19 Nieuwpoort 

Artesis HS-

lerarenopleiding Werkweek studenten - lezing 

2018.02.21 Oostende Koperen Passer Brugge I Losstaande lezing 

2018.02.22 Nieuwpoort Vief Nieuwpoort Losstaande lezing 

2018.03.01 Blankenberge UPV-Blankenberge Losstaande lezing 

2018.04.10 Oostende Senacu Losstaande lezing 

2018.04.08 Oostende NEOS Oostende Losstaande lezing 

2018.04.18 De Panne Provincie - Kustforum Conferentie 

2018.05.17 Blankenberge Lions Club Blankenberge Losstaande lezing 

2018.05.27 Edegem 

Sound of Science 

wetenschapsfestival Wetenschapsfestival - interactieve lezing 

2018.05.31 

Oostende 

(VLIZ) Davidsfonds Oostkamp Losstaande lezing 

2018.08.27 Gistel Rotary Gistel Losstaande lezing 

2018.11.05 Wevelgem Vief Wevelgem-Moorsele Losstaande lezing 

2018.11.23 

Brugge St-

Pieters Davidsfonds St-Pieters Losstaande lezing 
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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 
 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

 

2. RIB Zeekat  

 

3. RV Simon Stevin 

 

4. ROV Genesis 

 

5. VLIZ Thornton monitoring boei 

 

6. Marien Station Oostende 

 

7. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC Oostende 

 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

/ 

2. RIB Zeekat  

 

Nieuwe werkboot werd geleverd. Eerste gebruiken waren zeer positief.  

3. RV Simon Stevin 

Aantal vaardagen gerealiseerd in 2017: 168 

Aantal vaardagen gerealiseerd sinds begin 2018: 19 

4. ROV Genesis  
 

Voorlopig staan er drie campagnes gepland voor 2018. Eén aan boord Belgica, één aan boord Simon 

Stevin en één aan boord Sarmiento de Gamboa op verzoek van NIOZ. 

5. VLIZ Thornton monitoring boei  

De meetboei werd op 8 februari terug succesvol uitgelegd en is terug operationeel. 

6. Marien Station Oostende (MSO) 

In 2017 werd het MSO op 134 dagen bezocht door wetenschappers.  

De concessie voor de uitbreiding MSO is ondertekend. Er werden afspraken gemaakt met huidige 

bezetters om de gebouwen en terreinen te verlaten tegen najaar 2018. VLIZ maakt nog afspraken met 
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Stad Oostende om invulling door Stad op het terrein af te spreken en om erfgoed op de site te 

vrijwaren tijdens afbraak/renovatie. 

7. Experimentele vogelkooi VOC 

/ 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

De interne verhuis en aanpassingen nodig om de afbraak van pakhuizen 70&69 mogelijk te maken 

werden afgerond net voor het eindejaarsverlof. De afbraak van die pakhuizen is momenteel in 

uitvoering. 

 

9.Aankopen apparatuur en toestellen 

 
Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 

Akoestische camera ROV 60000 VLIZ Bestelling wordt voorbereid 

Herlocatie ICOS lab nr Loods 2 50000 VLIZ ICOS werd gerelocaliseerd  

Uitbreiding zeewatertanks met 

sensoren en CO2 stuursysteem 
15000 VLIZ 

Uitgevoerd. Testen hebben 

aangetoond dat de installatie klaar 

is voor gebruik 

Nieuwe werkbanken electronica 

workshop 
15000 VLIZ Geleverd  

Duikuitrusting vr wetenschappelijk 

duikteam (personeel & vrijwilligers) 
12000 VLIZ geleverd 

 

Nog geen grote investeringen gepland voor 2018 




