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1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE FINANCIERING 
 
ALFF 
The Algal Microbiome: Friends and Foes 
Looptijd: 1 / 2015 - 1 / 2019 
Financiering: EU-H2020 

Contactpersoon: Jan Seys 

Website: 

ALFF is een onderzoeksproject waarin gewerkt wordt rond algen en microalgen, zowel fundamenteel als toegepast. 
 
Er worden verschillende doctoraatsonderzoeken gefinancierd. 
VLIZ heeft een bescheiden rol in de communicatie van de resultaten. Het zal hiertoe een samenwerking aangaan  
met één of meerdere hogescholen waar animatie e.a. creatieve processen wordt onderricht. 

Recente activiteiten en producten: 
Twee vergaderingen met KdG en Ugent (juni en september 2015) en meeting met alle projectpartners in London  
(aug 2015) hebben lijnen van aanpak uitgetekend. Nieuwe studenten KdG worden door VLIZ bij start academiejaar  
geënthousiasmeerd rond belang algen, waarna ze aan de slag gaan en in contact worden gebracht met PhD  
studenten uit ALFF project. 

 

ATLANTOS 
Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System 
Looptijd: 4 / 2015 - 7 / 2019 

Financiering: EU-H2020 

Contactpersoon: Simon Claus 

Website: 

Atlantos beantwoordt de H2020 call: BG-08-2014: Developing in-situ Atlantic Ocean Observations for a better  
management and sustainable exploitation of the maritime resources. VLIZ zal deelnemen in de WP7 rond data  
harmonisatie. 

Recente activiteiten en producten: 
Kick off meeting had plaats in Brussel. 
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VLIZ zal in kader van Lifewatch en Atlantos een Europese vis telemtrie database opzetten. 
  
VLIZ zal tijdense de volgende general Atlantos meeting een sessie organiseren rond biologische observatiesystemen  
in de Atlantische Oceaan, relevant voor Atlantos. 

 

AquaRES 
Aquatic species Registry Exchange and Services 
Looptijd: 2014 - 2016 

Financiering: BELSPO/BRAIN 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte 
Website: 

Het Wereldregister van Mariene Soorten (WoRMS) – inclusief het Antarctisch Register van Mariene Soorten – en  
de Freshwater Animal Diversity Assessment (FADA) databank zijn grote globale Soorten databanken die gehost  
worden in België. Deze data collecties bestaan uit gezaghebbende taxonomische data, beheerd door internationale  
experten en dragen bij aan internationale initiatieven zoals Catalogue of Life (CoL) en LifeWatch.  
  
Het hoofddoel van dit project is de interoperabiliteit en publieke beschikbaarheid van deze aquatische registers te  
verbeteren, en dit door de ontw ikkeling van een algemene set van web services. Dergelijke services maken een  
automatische en regelmatige uitw isseling van data tussen WoRMS en FADA mogelijk, alsook het doorstromen van  
de beschikbare data naar andere initiatieven en applicaties. Naast web services zullen ook tools voor kwaliteitscontrole 
ontw ikkeld worden. 
  
Coördinator:  Aaike De Wever, KBIN 
Partners:  VLIZ, ULB-BIOMAR 

Recente activiteiten en producten: 
- AquaRES gepresenteerd op de Aquatic Biodiversity & Ecosystems Conference (ABEC 2015) in Liverpool. Initiatief  
 positief onthaald. 
  
- Ontw ikkelingen gestart voor de vereenvoudigde distributie-invoer op Aphia. Eerste versie verwacht klaar te zijn  
 tegen de workshop eind september. 
  
- 32 personen zullen deelnemen aan de AquaRES workshop op 28-30 september in Brussel.  
  
- Tijdens de workshop wordt ook tijd voorzien om met een paar RAMS editors samen te zitten en een 'Antarctic  
 Register' uit te werken, waar zowel mariene als niet-mariene soorten in opgenomen worden. Dit zal getrokken  
 worden door Anton VandePutte. 
  
- Zoetwater platwormen werden grotendeels geïmporteerd in Aphia. Momenteel communicatie met Tom Artois om  
 onduidelijkheden uit te klaren. 
  
- Checklist publication tool positief onthaald door de WoRMS editors. 

 

COLUMBUS initiative 
Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for 
Sustainable Blue Growth 
Looptijd: 3 / 2015 – 3 / 2018 

Financiering: EU-H2020 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

Website: 

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,  
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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 projecten binnen België. 

Recente activiteiten en producten: 
Partnermeeting Berlijn 08/07-09/07 
Input werd geleverd voor de review  of overarching strategies w ith focus on marine and maritime research (WP3) 

 

COST-OPP 
COST Oceans Past Platform 
Looptijd:  1 / 2015 – 12 / 2018 

Financiering: COST (European Cooperation in Science and Technology) 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: http://www.tcd.ie/history/opp/ 
 
Het project bekijkt wanneer, hoe en met welke sociaal-economische, politieke, culturele en ecologische implicaties 
mensen het leven hebben beïnvloed in de Europese zeeën sinds de laatste ijstijd. OPN doet beroep op historici, 
archeologen, en andere menselijke en sociale wetenschappers en collega's van de mariene wetenschappen. OPN bouwt 
voort op studies uitgevoerd door het History of Marine Animal Populations project, dat aantoonde dat we in staat zijn om 
het verleden van mariene extracties te kwantificeren door interdisciplinaire samenwerking. OPN bekijkt de menselijke, 
sociale en culturele gevolgen van veranderende eetgewoonten en extractieve technieken (kustvisserij, diep water, 
aquacultuur) en moedigt de dialoog aan tussen  studies van het verre verleden en recente ontw ikkelingen. Het netwerk 
gaat in dialoog met mariene managers en beleidsmakers over de relevantie van historische bevindingen voor de 
regeneratie en ontw ikkeling van kustsamenlevingen. 

Recente activiteiten en producten: 
- programma voor Short term scentific missions STSM najaar 2015 werd goedgekeurd/ 
- nieuwe voorstellen voor STSM (2016, en 2017) en voorstellen voor summer schools (2017-2017) mogen ter  
 goedkeuring voorgelegd worden voor (co)financiering 

 

CSA Oceans 
CSA in Healthy and Productive Seas and Oceans 
Looptijd: 9 / 2015 – 8 / 2015 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker, Willem De Moor 

Website: http://www.jpi-oceans.eu/prognett-jpi-oceans/CSA_Oceans/1253979959045 

Deze FP7 ondersteunende actie is ontworpen om zo snel mogelijk te kunnen overgaan van een opstartfase naar  
een operationele fase van de JPI Oceans. Deze 3-jaar durende actie zal zich specifiek richten op  
1) het ondersteunen van de werking van de bestuursstructuren om de JPI Oceans uit te werken;  
2) het bevorderen van de totstandkoming van een strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) en een  
implementatieplan (iPlan) volgens de visie en doelstellingen van JPI Oceans; en  
3) het voorstellen van procedures en instrumenten om de lange-termijn samenwerking binnen de JPI Oceans te  
bevorderen. 

Recente activiteiten en producten: 
- CSA Oceans liep af eind augustus 2015 
- Momenteel wordt er gewerkt aan het finale CSA Oceans rapport 
- CSA Oceans 2 proposal werd ingediend onder Call: H2020-BG-2015-1,  
Topic: BG-16-2015 in juni 2015 door een consortium van 12 instituten uit 10 landen. BELSPO werd hierin naar  
voor geschoven als coördinator en VLIZ staat in voor de communicatie taken gelijkaardig aan die in CSA Oceans. 
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CREST 
Towards a resilient coastal zone. Wave action in a changing climate: effects on the 
dynamics of the coast and implications for future safety  
Een veerkrachtige kustzone. 
Looptijd: / - / 

Financiering: IWT-SBO 

Contactpersoon: Simon Claus, Tina Mertens 

Website: 

VLIZ werkt samen met KU Leuven, UGent, VUB, KBIN-OD Natuurlijk Milieu, Waterbouwkundig Laboratorium en  
afdeling Maritieme Toegang een SBO-projectvoorstel (strategisch basisonderzoek) uit om in te dienen bij IWT. In  
dit project wordt onderzoek verricht om meer inzicht te krijgen in kustnabije processen t.g.v. stromingen, golven  
en w ind om de impact van toekomstige kustveiligheidsmaatregelen en ontw ikkelingen langsheen de kustlijn (e.g.  
Vlaamse Baaien) beter in te schatten. Alle resultaten worden afgetoetst met een begeleidingscommissie waarin  
overheidsinstanties, marktpartijen en ecologische experten zetelen. 

Recente activiteiten en producten: 
Het project werd goedgekeurd en start op 01 november 2015 voor een periode van vier jaar. 
 
Het datacentrum van het VLIZ zal zich binnen dit project inzetten om data rond fysische en morfologische  
kustprocessen te ontsluiten via een kustportaal. 

 
De slag om de Noordzee, expo over WO I en de Zee 
Looptijd: 10 / 2014 - 9 / 2018 

Financiering: Toerisme Vlaanderen 

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

Website: 

Van 23 april tot eind september 2018 zal een expo over WO I en de Zee ingericht worden in het Provinciaal Hof op  
de Markt te Brugge. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de toeristische diensten, WO I experten, stedelijke  
musea Brugge, Kabinet van de Gouverneur en MDK. 

Recente activiteiten en producten: 
De curator Tomas Termote heeft intussen een inhoudelijk plan uitgetekend voor de expo. Een sponsordossier en  
het in de markt plaatsen van een externe opdracht voor een grafisch bureau zijn in volle voorbereiding. 

 

EGI-Engage 
Engaging the Research Community towards an Open Science Commons 
Looptijd: 3 / 2015 – 1 / 2018 
Financiering: 

Contactpersoon: Klaas Deneudt 

Website: 

VLIZ zal samen met het Spaanse CSIC zorgen voor het formuleren van de vereisten mbt tot grid based e- 
Infrastructure services voor ondersteuning van databeheer, data verwerking en modelering. 

Recente activiteiten en producten: 
VLIZ participated in EGI-Lifewatch Competence Centre Meeting from 2nd-4th Septembre 2015. Contributions  
from VLIZ on Lifewatch VRE s, marine sensor data flow  and analysis platform and its relation to the Cloud  
infrastructure provide by EGI. 
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EMBOS 
Development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity 
Observatory System 
Looptijd: 2 / 2011 - 2 / 2015 

Financiering: EU COST Action 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

Website: http://www.embos.eu/ 

COST netwerk project dat voorbereidende acties voert tot het opzetten van een pan-Europees netwerk van  
observatoria voor mariene biodiversiteit. 

Geplande activiteiten: coördinatie (executive committee), website, communicatie, workshops 
Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten 

 

EMBRC 
European Marine Biological Resource Centre 
Looptijd: / 2015 - / 

Financiering: Hercules Stichting 

Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse 

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

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, ontw ikkelingsbiologie 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...). 

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 

Recente activiteiten en producten: 
- ism Ugent-MarBiol organisatie van een EMBRC event (16 oktober 2015) waarbij infrastructuur wordt voorgesteld aan 
gebruikers, bedrijfswereld & onderzoeksbeleid. Eerste meeting klankbordgroep moet geinteresseerde 
wetenschappelijke en private organisaties informeren over en samenwerking met het EMBRC consortium 
bewerkstellingen 
- Houdtanks volledig geinstalleerd en operationeel. Erkenning door dierenwelzijn vlaanderen ontvangen vr houden 
proefdieren. EMBRC vliz medewerker dries vandewoude volgt opleiding als dierenverzorger. 

 

EMODNET BIO II 
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Biologisch aandeel II 
Looptijd: 7 / 2013 - 2016 

Financiering: DG MARE - Service contract 

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

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

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontw ikkelt een data infrastructuur om mariene data 
beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het 
kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 23 Europese partners en 
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ontw ikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal . 
VLIZ diende een projectvoorstel in voor het biologische luik van de tender MARE/1012/10: Knowledge base for  
growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping. Het  
EMODnet biologie 2 project bouwt verder op EMODnet biologie I (2009-2012). Doel is om verspreidingsgegevens  
en abundantiegegevens van Europese mariene soorten beschikbaar te stellen via een internetportaal. Er is een  
specifiek WP om ecologische data en gegevens over de levensgeschiedenis van mariene soorten te verzamelen, en  
dit onder te brengen in ERMS/WoRMS (WP lead: MBA), een WP om historische data te digitaliseren (WP lead:  
IBSS) en een WP om dataproducten met abundantiegegevens te ontwikkelen (WP lead: NIOZ). Verder wordt  
EurOBIS en WORMS ingezet om distributiegegevens via het EMODnet biologie dataportaal beschikbaar te maken.  
VLIZ coördineert een partnerschip van 21 instituten met expertise in marien biologische monitoring en databeheer.  
Dit zijn Ulg, ILVO, IMARES, DELTARES en NIOZ als Belgisch-Nederlandse partners en verder ICES, SAHFOS,  
IBSS, HCMR, SMHI, Aarhus Univ, Univ Auckland, GBIF, Univ Bremen, Ifremer, IEO, IMR, MARIS, OGS, MBA zijn partner. 

Recente activiteiten en producten: 
- De workshop rond species traits werd georganiseerd in Kreta, met 19 experten waaronder leden van de WoRMS  
steering board.  
- Het concept van een geüniformiseerd register van data over species traits werd gepubliceerd in PeerJ: Costello, M.J.; 
Claus, S.; Dekeyzer, S.; Vandepitte, L.; Ó Tuama, É.; Lear, D.; Tyler-Walters, H. (2015). Biological and ecological traits of 
marine species. PeerJ 3(e1201): 29 pp. hdl.handle.net/10.7717/peerj.1201 
- Het dataportaal laat nu toe om te zoeken naar data van verschillende mariene indicator soorten (MSFD, IUCN, Habitat 
directive…) 
- De volgende jaarlijkse vergadering gaat door in Oostende 21-22 Oktober tijdens de EMODnet Jamboree. 
- Alle Deense en Sweedse mariene benthische monitoringsdata zijn beschikbaar via EMODnet biologie 

 

EMODnet Central Portal 
European Marine Observation and Data Network -Central Portal 
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - central portal 
Looptijd: / 2013 - / 

Financiering: Departement economie, wetenschap en innovatie 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 

Website: http://www.emodnet.eu 

Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de  
dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet. 

Constructie  van het EMODnet Centraal Portaal.  
Vlaanderen, heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet geven tot de  
dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische netwerken van EMODnet. Dit voorstel werd  
goedgekeurd door DG MARE. 

Recente activiteiten en producten: 
Voorbereiding technische working group, 23 Oktober 2015 waarbij nieuwe funcitnoaliteiten Centraal Portaal worden 
besproken met EMODnet partners. 

 
 

EMODNET-CHEM II 
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II 
Looptijd: 8 / 2013 - / 2016 

Financiering: DG MARE - Service contract 

Contactpersoon: Klaas Deneudt 

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

EMODnet w il een systeem ontw ikkelen om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van  
wetenschappers, beleidsmakers en eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. Een  
portaal voor chemische data wordt ontwikkeld. VLIZ is partner, de coördinator is het Italiaanse National Institute of  
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Oceanography and Experimental Geophysics (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OGS). 

Recente activiteiten en producten: 
VLIZ monitoring data voor nutrienten werd klaargezet voor gebruik van het genereren van data producten binnen  
EMODNET chemie project. Ook ILVO chemische data die ikv samenwerkingsovereenkomst met ILVO door VLIZ in  
een relationele database werd ondergebracht, werd klaargezet. Deze data zal binnen het project gebruikt worden  
om met behulp van DIVA software data producten te genereren voor de Europese zeeën. 

 

ERA-MBT 
Marine Biotechnology ERA-NET 
Looptijd: 12 /  2013 - 11 / 2017 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.marinebiotech.eu 

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 
ontw ikkeling van een strategische roadmap voor mariene biotechnologie zullen de Europese bio-economie 
ondersteunen. 

Recente activiteiten en producten: 
- de projectevaluatie door externe evaluatoren heeft plaatsgevonden in juni. Vier projecten zijn zeker goedgekeurd 
voor financiering. Tot eind september lopen nog onderhandelingen op nationaal niveau om extra financiering te  
verzekeren voor de zes projecten die ook geslaagd waren maar wegens beperkt budget nog niet zeker kunnen  
worden gefinancierd door ERA-MBT. IWT en FWO steunen met zekerheid de projecten 'SeaRefinary' en 'Neptuna' resp. 
- een tweede call voor projectvoorstellen zal worden gelanceerd in het najaar van 2015. 
- Een workshop werd georganiseerd op 8-9 september in Berlijn voor  afgevaardigden van  Bio-economie projecten en  
netwerken actief in Europa om gemeenschappelijke activiteiten uit te werken. Een verslag staat op  
http://www.marinebiotech.eu/news-and-events/era-news/workshop-collaboration 

 

EurOBIS 
European Ocean Biogeographic Information System 
Looptijd: / 20074 - / 

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 

Contactpersoon: Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

Website: http://www.eurobis.org 

EurOBIS is een gedistribueerd systeem dat het zoeken naar biogeografische informatie van mariene organismen  
doorheen meerdere datasets terzelfdertijd mogelijk maakt. EurOBIS is ontw ikkeld binnen het MarBEF netwerk en  
fungeert als het Europese node van OBIS. 

Europees Biogeografisch Informatiesysteem. 
Recente activiteiten en producten: 
- 11 nieuwe datasets toegevoegd sedert 11 juni, goed voor 820,000 nieuwe distributierecords. 9 datasets  
kwamen uit het EMODnet biology project, 2 anderen werden door externe providers aangeleverd. 
  
- kaap van 20 miljoen beschikbare distributierecords werd eind augustus overschreden. 
 
- Totalen op 14/09/2015: 673 datasets, 20,1 miljoen distributierecords, waarvan 17.5 miljoen voldoen aan de  
basis-QC 
 
- eerste DOIs werden toegekend aan EurOBIS datasets. Dit zal de komende maanden een doorlopende taak zijn,  
 waarvoor intern een standaard werkw ijze werd uitgewerkt. 
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Eurofleets 2 
New operational Steps Towards an alliance of European research fleets 
Nieuwe stappen richting operationele alliantie van de Europese onderzoeksvloot 
Looptijd: 3 / 2013 - 2 / 2017 

Financiering: EU-FP7 INFRA 

Contactpersoon: André Cattrijsse 

Website: http://www.eurofleets.eu 

Het Eurofleets project, gecoördineerd door IFREMER (Frankrijk), brengt meer dan 20 wetenschappelijke 
instellingensamen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot en geassocieerde  
infrastructuur. 

EuroFleets II zet in grote lijnen de taken van EuroFleets I door maar legt nieuwe accenten. VLIZ blijft binnen het  
tweede project nog altijd bijdragen tot de strategische visie en een aandeel hebben in een generisch ontwerp voor  
regionale onderzoeksschepen. Daarnaast moeten er ook bijdragen worden geleverd aan het opzetten van training  
voor jonge onderzoekers en “floating universities”. De belangrijkste bijdrage van VLIZ omhelst het openstellen van de 
Simon Stevin voor buitenlandse onderzoekers voor een project in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. 

Recente activiteiten en producten: 
geen meldingen 

 

FOCA 
Ferries Observando los Canales Australes 
Looptijd: 4 / 2010 - 3 / 2011 

Financiering: Vlaamse Overheid, Departement Internationaal Vlaanderen 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

In de archipel ten zuidoosten van de Stille Oceaan (Chili-Patagonië) worden oceanografische parameters intensief en  
real-time gemonitord via vaste ferry-routes. De data worden vrij ter beschikking gesteld van eindgebruikers ter  
ondersteuning van een meer duurzaam beheer van de kustwateren en als ‘early warning system’ voor toxische  
algenbloeien. 

Coördinator is Dr. Christopher Aiken, Coastal Station for Marine Research (Las Cruces) van de Universidad Católica  
de Chile. 
  
VLIZ ondersteunt het project met datasystemen, databeheer en -opslag, het aanbieden van rekencapaciteit. 

Recente activiteiten en producten: 
- Voorlopig technisch rapport werd ingediend. Aanvraag om technische en financiële rapportage in kader van ICOS te  
verplaatsen naar oktober 2015. 

 

HAB 
IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae 
Looptijd: / - / 

Financiering: 

Contactpersoon: Leen Vandepitte 

Website: http://www.marinespecies.org/hab 

De lijst bevat zowel microalgen die giftige stoffen produceren als soorten die schade veroorzaken als gevolg van  
biomassa, slijm, morfologie (stekels, enz.). 
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Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten. 

 

HAROkit 
Identification shark and ray 
Identificatiekit Haaien- en Roggensoorten 
Looptijd: 4 / 2015 - 11 / 2015 

Financiering: As4-EVF 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: 

Om een soortspecifieke benadering voor haaien en roggen te bewerkstelligen binnen de Vlaamse visserijketen  
worden determinatiemiddelen en opleidingen voorzien (aan boord, in vismijn en visserijonderw ijs), alsook een analyse  
van verbeterpunten om de traceerbaarheid van specifieke soorten na aanlanding te optimaliseren. Project door  
Natuurpunt, met ILVO en VLIZ, i.s.m. Redercentrale, Mercator Instituut en Vlaamse Visveiling. 

Recente activiteiten en producten: 
- 2015.06.26: partnermeeting met ILVO 
- 2015.09.02: stuurgroepvergadering 
- selectie soorten te behandelen 
- vertaling soortenfiches SharkTrust 
- opmaak zoekkaarten  
- scenario en opmaak eductief animatiefilmpje 

 

Historical maps of the coastal zone 
Historische kaarten van de kustzone 
Looptijd: / - / 

Financiering: Provincie West-Vlaanderen 

Contactpersoon: Jan Haspeslagh, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet 

Website: 

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 Zw in 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 w ijze te  
kunnen visualiseren. Verder wordt voorzien om aan de hand van een chronologische opeenvolging van de  
gegeorefereerde historische kaarten, time-lapse filmpjes te maken van de evolutie van delen van de kustzone (bv.  
het Zw in, Scheldemonding, evolutie Oostende, etc.).  
  
Er zal finaal een web-applicatie ontwikkeld worden waarbij de scans van de kaarten (pdf of jpeg), een fiche met hun  
geometrische nauwkeurigheid, de gegeorefereerde kaarten en de time-lapse filmpjes worden aangeboden. Deze  
kant-en-klare producten kunnen door uiteenlopende eindgebruikers ingezet worden voor nieuwe activiteiten zoals  
onderzoeksprojecten, educatieve pakketten, initiatieven voor publiekswerking, etc. Na de lancering van de web- 
applicatie wordt een communicatietraject voorzien om het project actief te promoten via verscheidene kanalen. 

Recente activiteiten en producten: 

 - Project goedgekeurd 
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 - Selectie Kaarten en atlassen Cultuurbibliotheek 
 - Kaarten werden ingescand 
 - Worden nu gegeorefereerd (oude kaart op nieuwe kaart laten passen) en de kustlijn wordt gevectoriseerd  
 (kaartlaag wordt gemaakt) 
 - Fiche met korte levensloop van cartografen werd opgemaakt 

 

ICOS 
Integrated Carbon Observing System 
Looptijd: / 2012 - / 2013 

Financiering: Hercules Stichting 

Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Thanos Gkritzalis 

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

ICOS w il 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. 

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 België met regelmaat ofwel naar Amerika ofwel naar Zuid-Afrika vaart 

Recente activiteiten en producten: 
De meetboei werd eind mei teruggeplaatst na aanpassingen en leverde gedurende een tweetal weken realtime  
data. Tijdens het eerste onderhoudsbezoek werden data en voedingskabels echter gekneld tijdens ophalen van de  
slede met sensoren. Dataregistratie is daarom opnieuw onderbroken. 
  
Samenwerking met Chili blijft moeilijk door totale afwezigheid van enige respons van Chileens partners. Deadline  
gesteld aan Chilenen om samenwerking nog te bestendigen. 

 

IRMNG 
Interim Register of Marine and Non-Marine Genera 
Looptijd: / 2014 - / 

Financiering: 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Wim Decock, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

Website: 

Recente activiteiten en producten: 
- Nieuwe data beschikbaar gemaakt (bulk-upload, aangeleverd door Tony Rees). 
  
- Website & functionaliteiten succesvol getest door Tony. Momenteel overleg met Tony om IRMNG - op VLIZ  
 servers - officieel te lanceren. 

 

Jerico-Next 
Joint European Research Infrastructure network for Coastal Observatory –  
Novel European eXpertise for coastal observatories 
Looptijd:        9 / 2015 – 9 / 2019 

Financiering: EU-H2020 

Contactpersoon: Klaas Deneudt Simon Claus 

Website: http://www.jerico-fp7.eu/ 
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Binnen JERICO-Next wordt er gestreefd naar het onderhouden van een pan-Europees netwerk van mariene observatoria 
dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO.  
VLIZ zal deelnemen aan: 
WP3: Innovations in Technology and Methodology  
WP4: Valorisation through applied joint researchP 
WP5: Data Management 
UGENT-PAE zullen in onderaanneming bijdragen tot WP3 en WP4. 
 
Recente activiteiten en producten: 
Deelname door VLIZ aan Jerico-Next kick-off meeting 29 september -1 oktober te Mallorca. Deelname op 24 juni aan 
video conference WP4 JRAP#1 -Biodiversity of plankton, harmful algal blooms and eutrophication. 

 

LifeWatch.be 
Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models  
and datasystems. 
Looptijd: sinds 2012 doorlopend 

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

Website: http://www.lifewatch.be 

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. 
 
Recente activiteiten en producten: 

De geplande milestones voor 2015 zijn: 
 ------------------------------------------------ 
 - Launch of the Marine VRE (VLIZ) [January 2015] 
 - Launch of the renewed LifeWatch.be website (VLIZ) [January 2015] 
 - Bird migration visualization challenge for ENRAM (INBO) [March 2015] 
 - Occurrence data of the Atlas of breeding birds are published as open data (INBO) [April 2015] 
 - LifeWatch marine observatory data online (VLIZ) [May 2015] 
 - Automized data flow  for the fish tracking network (INBO & VLIZ) [July 2015] 
 - Vision document on a common LifeWatch.be data portal (VLIZ & INBO) [July 2015] 
 - Launch of the Seabirds application w ith new  features (INBO) [September 2015] 
 - Web services available for Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (IRMNG) (VLIZ) [September 2015] 
 - LW marine expert group - analysis workshop organized (VLIZ) [October 2015] 
 - Data exchange between FADA-WoRMS-RAMS streamlined (VLIZ) [November 2015] 
  
  
 Activiteiten per LifeWatch component: 
 ------------------------------------------------ 
1) OUTREACH 
- De LifeWatch Tw itter account en de nieuws sectie op de LifeWatch.be homepage worden actief gebruikt om nieuws te 
verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten. 
- Een belangrijk nieuwsbericht was de aankondiging van een "application call" voor LifeWatch data grants: LifeWatch stelt 
budget ter beschikking om WoRMS editors financieel te ondersteunen om ontbrekende data aan te vullen in WoRMS, of 
om een editor workshop te organiseren. 
- In navolging van de Empowering Biodiversity Research Conference (21 mei 2015), dat VLIZ co-organiseerde, wordt een 
LifeWatch Data Analysis Workshop voorbereid. Deze workshop gaat op 26-27 november 2015 door op het VLIZ, en zal 
gaan over het gebruik van de LifeWatch virtual labs en web services. 
- In samenwerking met UcL wordt de LifeWatch Terrestrial & Freshwater VRE opgezet (in gelijkenis met de Marine VRE). 
Input wordt verzameld van de verschillende LifeWatch partners en de website wordt voorbereid. 
  
2) TAXONOMIC BACKBONE 
De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun respectievelijke 
projecten. We verw ijzen naar: 
 - WoRMS - World Register of Marine Species 
 - EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System 
 - IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera 
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 - CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team 
 - AquaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services  
 - Support OBIS - VLIZ support provided to international OBIS 
  
  
3) OBSERVATORY 
- Voor de Flow  Cytometer werd een bug getraceerd in de scheduling software. De camera alignment zal door de 
leverancier gecheckt worden en opnieuw worden afgesteld. 
- De uitbreiding van het bird gps tracking network voor 2016 werd met INBO besproken. Er is ook een overleg gepland 
met UVA-Bits in verband met de inzet van het systeem voor Lifewatch in Spanje en Italië. 
- De C-pods werden geleverd en de ophanging wordt voorbereid. Het uitzetten van de sensors zal gebeuren tijdens de 
LifeWatch cruise eind september. 
- De Batcorder op de Cpower turbine heeft een periode gemeten, maar is niet meer operationeel. Er wordt een interventie 
gepland om de metingen terug op te starten. 
- De VPR wordt klaargemaakt voor inzet eind september tijdens de LifeWatch cruise. 
- Het vemco telemetrie netwerk is operationeel en de databank naar OTN model is in opbouw.  
  
4) DATADATA ARCHEOLOGIE 
- Set of historic Temperature & Salinity measurement available for West-Hinder (1904-1979) & BPNS- English Channel 
(1903-1965)  
http://www.vliz.be/nl/imis?module=dataset&dasid=5096 
http://www.vliz.be/nl/imis?module=dataset&dasid=5098 
- Historic zooplankton counts at West-Hinder from 1902 & 1977-1979 
 http://www.vliz.be/nl/imis?module=dataset&dasid=5078 

 

LIVIS 
Lage impact visserij 

Looptijd:  9 / 2014 - 9 / 2015  
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Thomas Verleye 

Website: 

Binnen dit project (samenwerking VLIZ en ILVO) wordt de recreatieve visserij in België in kaart gebracht. Een eerste 
werkpakket betreft het inventariseren van de capaciteit en intensiteit van de recreatieve visserij met boten, vertrekkend 
uit de Vlaamse zee- en jachthavens. Een tweede aspect betreft beleidsadvies teneinde de omschakeling van recreatieve 
visserij naar commerciële visserij te faciliteren.  

Recente activiteiten en producten: 
- Beleidsinformerende nota gepubliceerd: 'De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en 
densiteit op zee (eerste resultaten)'. Geeft overzicht van de VLIZ-veldobservaties. 
- Book chapter 'Too big to ignore', draftversie onder review . Behandelt de situatie van de kleinschalige visserij in belgië. 
- Stagestudenten Pieter Meeremans (1 maand; september '15) en Pauline Saelens (5 maanden, september '15 -  
januari '16) actief ingezet op het LIVIS project. Voornaamste takenpakket omvat verderzetting van veldobservaties. 
- eerste aanzet opstellen voor een statistisch onderbouwd observatieprotocol voor de toekomst in samenwerking met 
ILVO (systematische meerjaarlijkse monitoring) 

 
MARINNOVA 
Smart and eco-efficient solutions in the marine and maritime industry by supporting 
innovation in SMEs 
Looptijd: / - / 

Financiering: EU-H2020 

Contactpersoon: Tina Mertens, Hans Pirlet 

Website: 

The overall ambition of MARINNOVA is to introduce the integration of several cross-cutting and emerging  
technologies in the maritime industry. The maritime industry is identified by the EU Cluster Observatory as an  
emerging industry in the sense that it is an existing industrial sector that is evolving into a new  industry. Increased  
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collaboration and integration between different sectors, scientific and engineering disciplines, and stakeholders is  
needed to drive multi-users of ocean space towards a smarter, more efficient and environmentally sustainable use of 
seas and oceans. The MARINNOVA consortium aims to raise awareness of the potential of cross-sector innovation  
in the maritime industry through stimulating new industrial value chains across the EU. This w ill be achieved by  
organizing events and providing assistance to SMEs w illing to explore the integration of these technologies into  
their product and process innovation, and to support them to integrate new  concepts of business models in their  
business and valorisation plan. In total, the consortium reaches more than 1000 companies in the maritime industry  
comprising at least 500 SMEs and 2000 experienced IT professionals. 
 
Recente activiteiten en producten: 
- Voorstel zit momenteel in tweede fase 
- VLIZ neemt een kleine rol op zich bij het beoordelen van de projectvoorstellen van de KMOs (wetenschappelijke 
kwaliteit en link met beleidsinstrumenten) 

 

MERMAID 
Innovative Multi-purposE off-shoRe platforMs: plAnnIng, Design and  
operation 
Looptijd:        1 / 2012  -  / 2016 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Jan Seys, Karen Rappé, Simon Claus, Evy Copejans, Hans Pirlet 

Website: http://www.mermaidproject.eu 

MERMAID zal concepten voor de volgende generatie van offshore-platforms ontw ikkelen voor multi-gebruik van de  
oceanen voor energiew inning, aquacultuur en platform gerelateerd transport. 

MERMAID ontw ikkelt concepten voor offshore platformen die zowel energievoorziening, transport als aquacultuur  
functies combineren. VLIZ is verantwoordelijk voor project dissemination & outreach en organiseert onder meer een  
high level end user conference. Belgische eindgebruikers zijn DEME, De Nul, Flanders' Maritime Cluster en Versluys. 

Recente activiteiten en producten: 
- Voorbereiding van de eindconferentie (vergadering met het scientific committee, uitwerken programma, aanschrijven 
sprekers) 
- Uitwerken van nieuwe simulaties van de 4 test sites voor het MERMAID boek. 

 

Micro B3 
Micro B3 (biodiversity, bioinformatics, biotechnology) 
Looptijd:        1 / 2012 – 12 / 2015 

Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 

Website: http://www.microb3.eu 

Micro B3 w il innovatieve bio-informatica benaderingen samen met een legaal kader ontw ikkelen om omvangrijke data 
over mariene genomen en metagenomen met betrekking tot virussen, bacteriën, archaebacteriën en eencelligen 
toegankelijk te maken voor mariene ecosysteembiologie en om nieuwe doelen voor biotechnologische toepassingen te 
definiëren. 

Recente activiteiten en producten: 
Eindconferentie in Brussel in Koninklijke Vlaamse Academie van 2 tot 5 november 2015, hierbij ook een  'Industry  
Expert Workshop "Collaboration between Academia, SMEs, and Industry - Transforming Inventions into Innovations  
in the fields of Bioinformatics and Biotechnology"' 

 

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

Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 

Contactpersoon: Simon Claus, Nathalie De Hauwere 

Website: http://www.marineregions.org 

Marine Regions is een gestandaardiseerd geografisch datasysteem dat mariene geografisch plaatsnamen en kaarten  
vrij beschikbaar maakt. Het integreert geografische informatie van zeeën, oceanen, en onderzeese structuren en geeft 
die grenzen weer van verschillende marine gebieden, wereldw ijd. 

Via de website http://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 ontw ikkeld door  
het Vlaams Instituut voor de Zee, en hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde bewezen voor tal van gebruikers.  
Door beide databanken samen te brengen zullen diverse doelgroepen ongetwijfeld nog beter kunnen worden bediend. 

Recente activiteiten en producten: 
- Mediterranean Fishing areas werden toegevoegd 
- Tijdens de zomermaanden werden polygonen gemaakt voor verschillende plaatstypes (baaien, estuaria, delta's, 
lagoons, general sea areas, kusten, etc). Deze worden momenteel aan een kwaliteitscontrole onderworpen en zullen 
binnenkort getoond worden via Marine Regions (Gazetteer) en voor distributies Marine Species. 

 

NewSTHEPS 
New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the 
marine 
Looptijd: / 2015 - / 2019 

Financiering: BELSPO/BRAIN 

Contactpersoon: Annelies Goffin 

Website: 

Binnen dit project zullen nieuwe en geïntegreerde passieve staalnametechnieken in mariene wateren verder uitgewerkt 
worden. Focus ligt op de kwantificatie van micropolluenten en metalen. Coördinator is OD Natuur. VLIZ is subcontractant 
voor de opzet van een website en databeheeractiviteiten met oog op de verdere uitbouw van de INRAM en ENDIS-RISKS 
databank. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen meldingen 

 

ODIP 2 
Extending the Ocean Data Interoperability Platform 
Looptijd:        4 /2015 – 4 / 2018 

Financiering: 

Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus 

Website: 

VLIZ w ill provide input on workshop topics and resulting tasks related to marine biology data management and  
standardisations of marine region place names. 

Recente activiteiten en producten: 
Deelname door VLIZ aan ODIP-II kick-off meeting in Parijs van 28/09 tot 1/10. 
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O&M 

Werkgroep Onderzoek & Monitoring 
Looptijd: / 2008 - / 

Financiering: 

Contactpersoon: Annelies Goffin 

Website: 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
-Inlichtingendag opdracht T2015,  11/09/2015 Bergen Op Zoom 
-Inzage data O&M Archief periode 14-29 september 
-Indienen offertes tot 20/10/2015 

 

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

Financiering: Subcontract met UA, financierder:  Waterwegen en Zeekanaal 

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dew itte 

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

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het OMES  
consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit,  
koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken. 
Sinds 2010 is dit programma deel van het MONEOS monitoringsprogramma voor de Schelde. VLIZ staat in voor het 
beheer van de data verzameld binnen het project en de overzet naar het dataportaal 

Recente activiteiten en producten: 
geen mededelingen 

 

pp2EMBRC 
European Marine Biology Resource Centre preparatory phase 2 
Looptijd: 10 / 2015 - 9 / 2016 

Financiering: 

Contactpersoon: Klaas Deneudt 

Website: 

EMBRC is a distributed infrastructure of marine biology and ecology, encompassing aquaculture and biotechnology, 
exploiting the latest “omics”, analytical and imaging technologies, and providing on site and remote scientific and  
technical services to the scientific community of the public and private sector. This project comprises the second  
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preparatory phase. 

Recente activiteiten en producten: 
Project approved. Kick off meeting planned for 12-13th October in Paris. 
VLIZ is involved in WP2 on "Procedure for setting up single entry service provision" and w ill develop a register of  
resources for EMBRC in collaboration w ith UGent-MARBIOL. 

 

ScheldeMonitor 
ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium 
Looptijd: sinds 2004  

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 

Contactpersoon: Annelies Goffin 

Website: http://www.scheldemonitor.org 

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het 
Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,...  gerelateerd 
aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten 
zoals kaarten, indicatoren en grafieken. 

Het doel van de vijfde fase in het ScheldeMonitor project is een beter overzicht bieden van de multidisciplinariteit  
van data binnen het onderzoek en de monitoring van het Schelde-estuarium en een betere datastroom faciliteren  
binnen de werkgroep O&M. 
Het ScheldeMonitor dataportaal wordt ingezet door de Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie (www.vnsc.eu) en haar 
werkgroep Onderzoek en Monitoring (werkgroep O&M) voor het herverdelen van de gegevens verzameld binnen het 
geïntegreerd monitoringsprogramma van het Schelde-estuarium. Het gaat om hydro- en morfodynamische, ecologische 
en fysisch-chemische gegevens, verzameld door de meetdiensten van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Het 
geïntegreerd aanbieden van deze gegevens vormt een belangrijke meerwaarde in het proces van de evaluatie van de 
ontw ikkeling van het Schelde-estuarium als multifunctioneel estuarien watersysteem. 

Recente activiteiten en producten: 
- Ondersteuning O&M op dag van Inlichting  opdracht T2015 
- Organisatie  inzage van datacollectie T2009 op het Data Archief voor potentiële opdrachtnemers T2015 
- Méér dan 6000 publicaties over Schelde-estuarium digitaal ontsloten: 
  (op aanvraag of Open Access) http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4218 
- Worskhop soortenregister Schelde-estuarium:30 oktober 2015 
deelname van experten uit NL en VL. Doelstelling : opstellen van een soortenregister voor het Schelde-estuariumen en 
het evaluaren van de bestaande referentiemetrix opgesteld in het kader van T2009. Een zoekinterface op 
ScheldeMonitor zal toegang geven tot taxonomische informatie, geografische als ook beleidsgerelateerde informatie 
zoals doelsoorten, niet-inheemse, indicatoren, … 

 

Sea Change 
Looptijd:        3 /2015 - 3 /2018 

Financiering: EU-H2020 

Contactpersoon: Jan Seys, Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

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 w ith the public'. 

Recente activiteiten en producten: 
- Uitwerking structuur: Review  'Ocean Governance', in samenwerking met IOC-UNESCO (deliverable WP5.1) 
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SeaDataNet II 
SeaDataNet II - Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data Management 
Looptijd: 10 / 2011 - 9 / 2015 

Financiering: 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

Website: 

SeaDataNet II is een Europees project waarin meer dan 50 partners - voornamelijk datacentra van Europese mariene  
instituten - zich organiseren om metadata en data via een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden. 

SeaDataNet II (Pan-European infrastructure for marine and ocean data management) is een Europees project waarin meer 
dan 50 partners - voornamelijk datacentra  van Europese mariene instituten - zich organiseren om metadata en data via 
een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden. Seadatanet II mikt vooral op een upgrade van de bestaande 
infrastructuur. 

Recente activiteiten en producten: 
Deelname en bijdragen aan Seadatanet2 final meeting 14-17 september te Brest. Reorganisatie van systeem voor  
data bijdragen aan Seadatanet. Updaten van download manager sofware. VLIZ heeft het SeaDataNet exploitation  
agreement ondertekend waarmee het zich verbindt de lokale infrastructuur operationeel te houden ten minste 3  
jaar na het beëindigen van het project. 

 

SeArch 
Archaeological heritage in the North Sea 
Archeologisch Erfgoed in de Noordzee 
Looptijd: / 2013 - / 2016 

Financiering: IWT-SBO 
Contactpersoon:  Jan Seys, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet 
Website: http://www.sea-arch.be 

Marien erfgoed komt onder toenemende druk te staan van commerciële activiteiten op zee. Toch is dit onderdeel  
van ons cultureel erfgoed slecht gekend. Het SeArch-project moet toelaten om het uniek marien archeologisch  
archief in kaart te brengen tegen aanvaardbare kost en met voldoende rechtszekerheid in het kader van mariene  
exploitatie. 

VLIZ is één van de 6 partners en WP taakverantwoordelijke van 'outreach and guidance' (WP 3). Hierbij wordt ingestaan 
voor de lay-out en verspreiding van een aantal informatieproducten alsook de organisatie van een aantal workshops en 
seminaries. VLIZ biedt eveneens ondersteuning bij het opzetten van de website. 

Recente activiteiten en producten: 
 - Nieuwsbrief juli 2015 
 - Projectvergadering 19/06/2015 

 

SE FINS 
SE FINS - Cluster programme 
Looptijd: 11 / 2014 - 11 / 2015 

Financiering:       Interreg IV A "2 mers seas zeeën" 
Contactpersoon:  Nancy Fockedey, Thomas Verleye 

Website: 

Clusterprogramma van twee interreg projecten rond niet-inheemse soorten (MEMO en RINSE). VLIZ is "associated  
beneficiary" van INBO. VLIZ geeft enkel advies in de door de projectpartners vooropgestelde communicatie- en 
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valorisatieproducten en de organisatie van het clusterevent (september 2014). 

Recente activiteiten en producten: 
- zomer 2015: verspreiding brochures naar 12 jachthavens Belgische kust 

 

SFS 
Sea for Society 
Looptijd:        6 / 2012 - 11 / 2015 

Financiering: EU-FP7 
Contactpersoon: Karen Rappé 
Website: http://seaforsociety.eu 

Sea for Society (SFS) is a European Project funded by DG Research & Innovation under the Theme Science in Society. The 
project engages stakeholders, citizens and youth in an open and participatory dialogue to share know ledge, forge 
partnerships and empower actors on societal issues related to Ocean. In doing so, the project aims to develop and enrich 
the concept of "Blue Society", preparing at the same time mechanisms for cooperation. 
Recente activiteiten en producten: 
geen recente activiteiten. 

SFS partners werken aan eindrapportage 

 

SPINCAM 
Looptijd: sinds 2008  
Financiering: Flanders-UNESCO Trust Fund for Science 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 
 Website: http://www.spincamnet.net/ 
Het project heeft tot doel een ICAM indicator raamwerk te ontw ikkelen in elk land van de Zuidoost-Pacific regio (Chili, 
Colombia, Ecuador, Panama en Peru), gericht op milieu-en sociaal-economische omstandigheden in de context van 
duurzame ontw ikkeling en integraal kustbeleid.  

De toepassing van een geharmoniseerde methode en de ontw ikkeling van een reeks indicatoren tussen de deelnemende 
landen zal de berekening van een kern van gemeenschappelijke indicatoren op regionaal niveau mogelijk maken. 
Daarnaast zullen informatiesystemen worden uitgebouwd op nationaal en regionaal niveau, die zowel de ontwikkeling 
van de indicatoren en de verspreiding van de resultaten zullen ondersteunen. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden. 

 

Vlaamse Visbeurs 
Looptijd: / - / 
Financiering: As4-EVF 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.visgro.be/Vlaamse-Visbeurs.html 

Recente activiteiten en producten: 
-  beurs 2015.08.17: presentaties ILVO en VLIZ (cancelled wegens geen interesse bij deelnemers) 

 
VLAM-Smartboek 
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Smartboek: Hoe bereid ik vis 
Looptijd: 12 / 2014 - 9 / 2015 

Financiering: As4-EVF 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: 

Het boek ‘Hoe bereid ik vis’ werd vertaald naar een digitaal platform en verrijkt met extra materiaal en ter  
beschikking gesteld via knooppunt.net voor het horeca-onderwijs. In 2015 wordt het smartboek verder geüpdatet (o.a. 
met soorteninformatie en duurzaamheidsaspecten), alsook vertaald naar het Franse (via digiportail.be). 

Recente activiteiten en producten: 
- Revisie teksten en kaartmateriaal, vertaling kaartmateriaal naar Frans (lancering voorzien najaar 2015) 
- advisering soortenlijst aquacultuur 

 

WILOD 
Wetenschap & Innovatie Linked Open Data 
Looptijd:        sinds 2012 
Financiering: e-IB / CORVE en EWI (co-financiering) 

Contactpersoon: Roeland T'Jampens, Leen Vandepitte 
Website: 

Het Wetenschap en Innovatie Linked Open Data (kort WILOD) project heeft tot doel een Open Data platform uit te bouwen 
dat een veelheid en verscheidenheid aan onderzoeksinformatie samenbrengt en exploiteerbaar maakt.  
Dit alles met het oog op het stimuleren van multidisciplinair onderzoek, maximaal ontsluiten van onderzoeksinformatie, 
ontw ikkelen van innovatieve producten en diensten en het verhogen van de strategische ntelligentie binnen het 
beleidsdomein Wetenschap en Innovatie. 

Het project omvat de verdere uitbouw van een Wetenschap & Innovatie Linked Open Data Store (WILOD) onder de vorm 
van een triple store met de nodige interfaces voor mens en machine. Deze WILOD store bevat geïntegreerde en verrijkte 
onderzoeksinformatie over publiek gefinancierde onderzoeksprojecten in Vlaanderen. 
  
Het project zal concreet het volgende realiseren: 
- het opzetten van een volledige operationele infrastructuur voor de harvesting, ingestie, mapping en verrijking van de 
onderzoeksinformatie 
- de ontsluiting van de geïntegreerde onderzoeksinformatie via een aantal interfaces waardoor de volledige informatie 
bevraagbaar is door mens en machine 
- een visualisatie-omgeving waarbij de data consumenten zullen geassisteerd worden bij het maken van visualisaties en 
analyses op de beschikbare data 
  
WILOD heeft nog geen systeem of formaat beschikbaar om de metadata over datasets te capteren. VLIZ zal hieromtrent 
advies geven en het geheel mee helpen uitwerken, alsook de metadata van de reeds beschreven datasets in IMIS op het 
WILOD niveau beschikbaar maken. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 
 

WoRMS 
World Register of Marine Species 
Wereldlijst van Mariene Soorten 
Looptijd:         doorlopend 
Financiering: Vroeger: intern, DFO Canada, CoML Synthesis, EU FP7 (via 4D4Life) 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 
Website: http://www.marinespecies.org 

Het doel van een Wereldregister van Mariene Soorten is te beschikken over een gezaghebbende en uitgebreide lijst met 
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namen van mariene organismen, waaronder informatie over synonymie. Terw ijl de hoogste prioriteit gaat naar geldige 
namen, worden andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat dit register kan dienen als een gids om taxonomische 
literatuur te interpreteren. 

Recente activiteiten en producten: 
- verdere aanvulling van species traits via WoRMS & EMODnet Biology. 
  
- SC meeting werd in Kreta gehouden, op 8 juni. Lijst van actiepunten werd opgesteld, alsook de afspraak om 2x  
per jaar een SC meeting te houden: 1 x virtueel en 1x fysiek. Eerste voorbereidingen voor de virtuele SC  
(november-december 2015) zijn gestart. 
  
- Communicatie met Daphne Fautin -data manager van Hexacorallia of the World - werd verdergezet. Daphne is  
officieel met pensioen gegaan deze zomer en zal niet langer aan Hexacorallia werken. Samen met jobstudenten  
werd de inhoud van Hexacorallia vergeleken met WoRMS en werden ontbrekende soorten geïdentificeerd. Het  
opnemen van deze informatie in WoRMS zal in de komende maanden gebeuren en dan zal het verdere beheer van  
deze groep aan (nieuwe) editors overgelaten worden. 
  
- Synchronisatie AlgaeBase - WoRMS werd afgerond. AlgaeBase is bezig een aantal web-services te ontwikkelen die  
de uitw isseling van data tussen AlgaeBase en andere databanken moet vereenvoudigen. WoRMS zal deze services  
testen en feedback geven. 
  
- begin juli werd een call uitgeschreven naar alle woRMS editors: ze konden een aanvraag indienen voor grants en  
voor het organiseren van een editor workshop. Vorige week werden de applicaties afgesloten. We ontvingen 19  
aanvragen voor data grants en 6 aanvragen voor het organiseren van workshops. Alle aanvragen zullen in de komende  
weken geëvalueerd worden. 
  
- acties ondernomen door DMT om de 'environment flag' in WoRMS te vervolledigen. Editors werden aangeschreven  
en bulk-updates werden uitgevoerd. Recent werd de environment flag ook een verplicht veld in WoRMS. Hiermee  
vermijden we dat soorten 'hangende' zijn qua leefomgeving, wat een invloed heeft op de WoRMS statistieken en  
bovendien verwarrend kan zijn voor de gebruiker. 
  
- verkiezingen voor het Steering Committee werden georganiseerd en opgevolgd door het data management team 
 
- MolluscaBase werd officieel gelanceerd. 

 

4DEMON 
Four Decades of Belgian Marine monitoring: uplifting historical data to today's 
needs 
Looptijd: 10 / 2013 - 12 / 2017 
Financiering: BELSPO/BRAIN 
Contactpersoon: Annelies Goffin, Lennert Tyberghein 

Website: www.4demon.be 

Historische data zijn essentieel om langetermijnsveranderingen in de kwaliteit van het mariene milieu te kunnen 
begrijpen. Het 4DEMON-project richt zich op het centraliseren, integreren en herwaarderen van data verzameld 
gedurende 40 jaar expedities in het Belgisch Deel van de Noordzee. 4DEMON focust zich op contaminanten en data voor 
het bepalen van eutrofiërings- en verzuringsgraad. 
Coordinator:  Karien De Cauwer, MUMM 
Partners:  ILVO-visserij, Ugent-PAE, VLIZ, ULG-CO 

Recente activiteiten en producten: 
- Setup 'Data Products' gallery 
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2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE FINANCIERING 
 

AfReMaS 
African Register of Marine Species 
Afrikaans Register van Mariene Soorten 
Looptijd:         doorlopend 
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Wim Decock, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 
Website: http://www.marinespecies.org/afremas 

Het Afrikaanse Register van Mariene soorten is een taxonomische databank met een overzicht van de mariene soorten 
die waargenomen werden langs de Afrikaanse kusten. 
Het Register werd oorspronkelijk uitgewerkt als MASDEA, het mariene soortenregister van Oost-Afrika. De geografische 
scope werd onder impuls van ODINAFRICA uitgebreid tot alle Afrikaanse mariene wateren.  
  
De verdere aanvulling van de lijst zal een samenwerking zijn tussen ODINAFRICA, verschillende Afrikaanse mariene 
wetenschappers en het VLIZ. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 

 
Aphia  
Looptijd: / - / 
inanciering: 

Contactpersoon: Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 

Website: http://www.marinespecies.org 

Taxonomische databank van mariene soorten die verschillende geografische registers omvat, evenals meerdere  
wereldlijsten van verschillende taxonomische groepen.  Eén van onze belangrijke <a  
href="http://www.vliz.be/NL/vmdcdata/VMDC_Datasystemen">datasystemen</a>. 

Recente activiteiten en producten: 
- deze zomer vond eerste overleg plaats voor integratie van "World Register of Compositae" in het Aphia platform.  
Deze databank wordt beheerd door Christina Flann (Catalogue of Life, Leiden) en zij stelde ons de vraag om haar  
databank bij ons te hosten. Ondertussen is een kopie van haar databank op het VLIZ gearchiveerd. We verwachten  
om deze databank bij ons online te hebben tegen de zomer 2016. 
 
- in augustus was er ook een eerste overleg om een DiatomBase op te starten, met Pat Kociolek & Koen Sabbe. 2- 
daagse meeting was veelbelovend, een stappenplan werd opgesteld om tot DiatomBase te komen en informele  
gesprekken met mogelijke editors zijn gestart. VLIZ wacht nu op een kopie van de "Catalogue of Diatom Names" - 
die de basis voor DiatomBase zal vormen - om te kunnen starten. 
  
- Voor eind deze maand wordt een manuscript ingediend over het aphia platform, als onderdeel van een Special  
Issue "Research Tools and Methods for Marine Species Acquisition and Identification" van  Journal of Marine  
Science and Engineering (JMSE) met als guest editor Angelika Brandt. 

 

Compendium for Coast and Sea 
Compendium voor Kust en Zee 
Looptijd:        sinds 2010 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet, Thomas Verleye 
Website: http://www.compendiumkustenzee.be 
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Het VLIZ beoogt met het ‘Compendium voor Kust en Zee’ objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie en 
gegevens uit het Vlaamse mariene en maritieme onderzoek te bundelen (gepubliceerde wetenschappelijke rapporten, 
indicatorenrapportages en relevante beleidsdocumenten). 

Het geïntegreerde en grensoverschrijdende karakter (inclusief land-zee-grens) van het Compendium draagt bij tot een 
verhoogde communicatie binnen en vanuit het versnipperde zeewetenschappelijke landschap en verhoogt ook de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van het zeewetenschappelijk onderzoek (Een ‘visitekaartje’ van de Vlaamse 
zeewetenschappelijke gemeenschap). Het compendium doet op deze wijze dienst als instrument bij het streven naar een 
Duurzaam en Geïntegreerd Maritiem Beleid en Kustzonebeheer. 

Recente activiteiten en producten: 
- Uitwerken van structuur en filtermodule nieuwe website 
- Voorbereiding interactieve figurenmodule website 
- Rapport met de tellingen van het zeewetenschappelijk landschap (inclusief geldstromen) werd afgewerkt  
(hoofdstuk 1) 
- Uitwerken tekst hoofdstuk 1 Compendium Kust en Zee 
- Afwerken lectorenrond teksten hoofdstuk 2 Compendium voor Kust en Zee 
- Afwerken en vertalen teksten hoofdstuk 2 Compendium voor Kust en Zee 
- Uitwerken tekst thema-hoofdstuk 'data en informatie'  
- Afwerken van de catalogus onderzoeksinfrastructuur 
- Afwerken Brochure Marien Onderzoek 
- Afwerken van de kartering marien wetenschappelijk landschap door in kaart brengen van de geldstromen 
- voorbereidingen programma event 'lancering' op 24 november 

 

FAQ 
Frequently Asked Questions 
Veelgestelde vragen 
Looptijd:           doorlopend 
Financiering:       intern 
Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.vliz.be/vmdcdata/faq 

Veelgestelde vragen en antwoorden over kust en zee. 

Recente activiteiten en producten: 
geen recente ontw ikkelingen 

 

Philanthropy VLIZ 
Filantropie VLIZ 
Looptijd: - 
Financiering: lidgelden, legaten, schenkingen, sponsorship 

Contactpersoon: Delphine Vanhaecke,  Jan Seys, Tina Mertens 
Website:  http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage 

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 w il 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. 

Recente activiteiten en producten: 
- Het VLIZ is erkend als instituut voor wetenschappelijk onderzoek voor 2015-2018. VLIZ mag dus fiscale attesten 
afleveren voor giften ontvangen binnen die periode. 
- Er zijn sinds de ledenwervingsactie  (via de Grote Rede (Rubriek Filantropie, flyer en formulier lidmaatschap) en een 
online formulier op de website) 85 nieuwe individuele leden bijgekomen (er zijn nu 175 individuele leden, en 279 leden 
in totaal). 
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Fleet 
A century of sea fisheries in Belgium: the Belgian fishing fleet 
Een eeuw zeevisserij in Belgiė: de Belgische vissersvloot 
Looptijd:        sinds 2010  

Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet 
Website: http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/fleet.php 

De Belgische visserijvloot kende een boeiende dynamiek: sloepen, boten en schepen veranderden van eigenaar, van  
immatriculatienummer, aanleghaven en werden omgebouwd of uitgerust met meer efficiënte technologie.  
Zeilschepen werden vervangen door stoomschepen. Nog later werd de gehele vloot geleidelijk gemotoriseerd. 
  
De snelle veranderingen maken het niet altijd evident om de levensloop en de karakteristieken van een bepaald schip 
te volgen vanaf zijn bouw tot het uit de vaart nemen. Die veranderingen zijn nu per schip doorzoekbaar 
voorvissersvaartuigen actief vanaf 1929. 
 
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. 
 

Recente activiteiten en producten: 
 - digitaliseren van historische data m.b.t. datum en omvang van overheidssubsidie voor overgang naar boomkor als  
 vistuig: 1950-1970, op niveau van individueel schip  
 - aanvullen en actualiseren van databank vloot (juli 2015) 
 

 

HiFiDATA 
A century of sea fisheries in Belgium 
Een eeuw zeevisserij in Belgiė 
Looptijd: 12 / 2008 - / 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

Data en informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België wordt verzameld, beschreven, 
gearchiveerd, beschreven, op kwaliteit gecontroleerd, geïntegreerd en tot beschikking gesteld. 
Verzamelen, archiveren, beschrijven, op kwaliteit controleren, integreren en ter beschikking stellen van data en 
informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België: tijdreeksen over de aanvoer (kg) en besomming 
(BEF, EUR) van de Belgische zeevisserij in Belgische en in buitenlandse havens, gegevens over de vloot, inspanning en 
opbrengst van de vloot, context (wetgeving, markante feiten, technologie en vistuig,..). Foto’s, beelden en 
flmfragmenten 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,...). 

Recente activiteiten en producten: 
- Digitaliseren van tabellen Sociale en Economische data uit de 'enquête de la peche maritime' 1909, Ch. Dezuttere (juli 
2015) 
- Digitaliseren van historische data m.b.t. Belgische zeevisserij op pladijs (P. platessa), Gilson 1910 (september 2015) 

Wetenschappelijke Commissie, 29 september 2015   23 

 



 

Ik heb een vraag 
Looptijd: sinds 2008 doorlopend 

Financiering:       / 
Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.ikhebeenvraag.be 

Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website www.ikhebeenvraag.be.  
Via deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek,  
enz. Een persoonlijk antwoord wordt geformuleerd door een wetenschapper met kennis van zaken.  Dit project kon  
tot stand komen met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van het actieplan wetenschapsinformatie en  
innovatie. 

Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website www.ikhebeenvraag.be.  
Via deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek,  
enz. Een persoonlijk antwoord wordt geformuleerd door een wetenschapper met kennis van zaken.  Dit project kon  
tot stand komen met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van het actieplan wetenschapsinformatie en 
innovatie. 

Recente activiteiten en producten: 
- geen recente activiteiten te vermelden 

 

 

Kustbarometer 
Coastal barometer: sustainability indicators for the Belgian Coast 
Kustbarometer: Duurzaamheidsbarometer voor de Belgische Kust 
Looptijd: / 2004 - / 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

Duurzaamheidsindicatoren voor het Belgische kustgebied met data, een trend en een informatieve fiche per  
indicator. 

Recente activiteiten en producten: 
geen recente ontw ikkelingen 

 
  

Marine sciences history - The Belgian marine sciences in the past and the present 
Historiek zeewetenschappen - De Belgische zeewetenschappen vroeger en nu 
Looptijd: / 2009 - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heike Lust, Ruth Pirlet 
Website: http://www.vliz.be/nl/onderzoekers 

Levensloop en werk van wetenschappers en markante figuren voor het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen en 
in België beschrijven en ter beschikking stellen. De eerste mariene onderzoeksinitiatieven en –stations aan onze kust 
beschrijven en het wetenschappelijke belang ervan op (inter)nationaal niveau illustreren. 

Rol van het VLIZ: coördinatie en uitvoering. 

Recente activiteiten en producten: 
 - document (draft) ter beschrijving van het eerste mariene station (P.J. Van Beneden) in Oostende: ligging, periode,  
 onderzoeksactiviteiten, deelname van Belgische en buitenlandse wetenschappers; contacten met Stazione Zoologica  
 Anton Dohrn in Napels. 
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Marine Paleontology 
Mariene Paleontologie 
Looptijd: 12 / 2012 - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Thomas Verleye 

Website: 

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. 

Recente activiteiten en producten: 
- Verdere ontsluiting van publicaties in IMIS uitgevoerd door jobstudent Matthias Troch 
- Herbekijken scanactie PhD-thesissen Ugent 

 

Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 
Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 
Looptijd: doorlopend 
Financiering:       intern 
Contactpersoon: André Cattrijsse, Wim Versteeg 

Website: 

Een samenwerking tussen VLIZ, KBIN-OD Marien Milieu en de Vlaamse Hydrografie beoogt het opstellen van een  
kaart van multibeam gegevens die het ganse belgische deel van de Noordzee bedekt. 

VLIZ draagt bij tot het opstellen van een multibeam kaart van onze kustwateren. 
Recente activiteiten en producten: 
Simon Stevin vult openstaande scheepstijd in met surveys langsheen kust (over vlaamse banken en over Vlakte vd Raan) 
en in kaart brengen van scheepswrakken tbv OE 

 
 

Non-indigenous species in the Belgian North Sea and surrounding estuaries 
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende 
estuaria. 
Looptijd:        sinds  2006 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet, Leen Vandepitte, Daphnis De Pooter, Thomas Verleye 

Website: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet- 
 inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria 
 
Een overzicht van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria. Voor elke 
soort is een informatiefiche voorhanden  waarin kenmerken van de soort beschreven zijn en hoe en wanneer de soort 
hier terecht gekomen is, met mogelijke gevolgen hiervan. 
Op basis van literatuur en expertenkennis (VLIZ Alien species Consortium) worden de niet-inheemse soorten in het 
studiegebied geïdentificeerd en voorzien van een beschrijving (taxonomie, verspreiding, oorspronkelijke distributie en 
migratie naar studiegebied, ecologie…). De informatie wordt gebundeld in een fiche, incl. referentielijst met digitaal 
beschikbare full-text bronnen. De fiches worden samen met achtergrondinformatie (WoRMS) online ter beschikking 
gesteld.  

Planning, coördinatie en uitvoering: literatuurscreening, opmaak en inhoud van de fiches, coördinatie en communicatie 
met de expertengroep. 

 
Wetenschappelijke Commissie, 29 september 2015   25 

 



Recente activiteiten en producten: 
- Thomas Verleye is lid van het Committee on invasive alien species (IAS) [CCIM] en van zijn Scientific Forum "Prevention 
and management of the introduction and spread of IAS" dat het Belgisch standpunt over dit onderwerp zal coördineren 
(cf. Verordening (EG) nr. 1143/2014) 
- informatieve fiches voor 3 nieuw gemelde niet-inheemse soorten in het studiegebied in opmaak: Neomysis  
americana; zwartbekgrondel; Japans kruiskwal (in lectorfase) 
- jobstudent (Alex Diana) identificeerde potentiële invasieve soorten voor het BNZ, dient nog gevalideerd te worden 
- "Watchlijst" binnenkort online plaatsen- fiches van niet-inheemse soorten worden geactualiseerd op basis van  
recente inzichten (jobstudenten) 
- VLIZ tracht gebruik makend van een stagestudent de mariene/brakke soortensamenstelling identificeren (op basis  
van databanken) van de regio's waarnaar we vanuit Belgische havens directe vaarlijnen hebben. Dit in het kader van de  
ratificatie van de BWM Conventie. Deze analyse zal ondermeer duidelijk maken of het nuttig is om de  
internationale havens te bemonsteren op zoek naar niet-inheemse soorten teneinde rederijen een uitzondering te  
gunnen waardoor ze geen BWM installatie aan boord dienen te installeren (vb. Indien zelfde soortensamenstelling in  
beide havens). 
 

 
OL Europe 
Ocean Literacy Europe 
Oceaangeletterdheid Europa 
Looptijd: / - / 

Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Jan Seys, Evy Copejans 
Website: 

Het opwaarderen van de oceaangeletterdheid van brede lagen van de bevolking, zowel via het formeel onderw ijs als  
via informele kanalen is een noodzaak om draagvlak te verkrijgen voor de toenemende rol die de wereldzeeën in ons  
maatschappelijk bestel spelen. Vanuit de US heeft het VLIZ deze overtuiging getransfereerd naar Europa en  
geïmplementeerd in de objectieven van het European Marine Board Communications Panel en de nieuw gevormde  
European Marine Science Educators Association (EMSEA). 

Het opwaarderen van de oceaangeletterdheid van brede lagen van de bevolking, zowel via het formeel onderw ijs als  
via informele kanalen (aquaria, documentaires, kunst,…), is een noodzaak om draagvlak te verkrijgen voor de  
toenemende rol die de wereldzeeën in ons maatschappelijk bestel spelen. Vanuit de US heeft het VLIZ deze  
overtuiging getransfereerd naar Europa en die geïmplementeerd in de objectieven van het European Marine Board  
Communications Panel en de nieuw gevormde European Marine Science Educators Association (EMSEA). Samen  
met WON, MBA, Universiteit Gothenburg en Ciencia Viva trekken deze nu samen aan de kar om op regelmatige  
basis conferenties over dit thema te organiseren in Europa en de Europese Commissie te adviseren naar Horizon  
2020 en een transatlantische samenwerking toe. 

Recente activiteiten en producten: 
Veel van de activiteiten in het kader van OL zijn intussen verschoven naar het H2020 project Sea Change (zie daar). 
Daarbovenop nam Jan Seys op uitnodiging deel aan het Global Ocean Literacy Panel, ter gelegenheid van de  
NMEA conferentie in Newport USA (juni 2015). 

 

PAM 
Monitoring Porpoises through Passive Acoustic Monitoring 
Bruinvissenmonitoring via Passieve Akoestische Monitoring 
Looptijd: / 2006 - / 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

Ondersteuning van het INBO bij de maandelijkse vogeltellingen langs routes van op het onderzoeksplatform de RV 
Zeeleeuw/ Simon Stevin. Naast de vogeltellingen (ESAS methode) worden door INBO ook waarnemingen van 
zeezoogdieren systematisch opgevolgd.  
Passieve akoestische detectie (hydrofoonkabel achter het schip) wordt aangewend om de kansen op detectie van  
cetacea te verhogen, een inschatting te maken van het aandeel ‘gemiste’ waarnemingen, en op deze manier een  
bijdrage te leveren tot een verbetering van de huidige schattingen van de populatie-aantallen op het Belgisch deel  
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van de Noordzee. Praktische ondersteuning vanuit dept. Infrastructuur, coördinatie en uitvoering C&B. 
 
Recente activiteiten en producten: 
geen recente ontw ikkelingen. Volgende survey in voorjaar 2016. 
 

 
Planeetzee@work 
Looptijd: 9 / 2014 - / 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Evy Copejans 

Website: www.planeetzee.be 

Planeet Zee is een educatief platform voor jongeren en leerkrachten uit het hoger secundair onderw ijs. Via de open  
leeromgeving is er vrije toegang tot lesmateriaal over het hedendaags onderzoek van de kust, zeeën en oceaan.  
Planeet Zee omvat ook een scholenwedstrijd, bezoeken aan mariene labo's en bijscholingen voor leerkrachten. 
 
Binnen Planeet Zee, hét educatief project van VLIZ, krijgen klassen uit de hogere graad van het secundair onderw ijs  
de kans om een bezoek te brengen aan een zeewetenschappelijk labo. Daar werkt de klas rond een maatschappelijk  
relevante onderzoeksvraag en maken ze kennis met het werkveld. Het project kadert binnen het nieuwe actieplan  
rond STEM van de Vlaamse regering en de doelstellingen rond onderzoekscompetenties uit het secundair onderw ijs. 
Aan het project is een bijscholing voor leerkrachten en een wedstrijd gekoppeld met als hoofdprijs een meerdaagse  
mariene stage. 

Recente activiteiten en producten: 
 
- 11 MOG’s bieden samen 20 workshops aan, aan 249 leerlingen uit 15 scholen. Deze workshops vinden plaats ergens 
tussen 01 oktober 2015 en 01 maart 2016.  
- Hieronder bevinden zich 5 educatieve vaarten (week van 16 november 2015) 
- Jurering vind plaats op 20 april 2016 in de Beaufortzaal. 
www.planeetzee.be/wedstrijd 

Promovis Nieuwpoort vzw 
Looptijd: / - / 
Financiering: 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 
Website: 
Recente activiteiten en producten: 
- geen recente activiteit 

 

Seafood guide - for professional users 
Vis- & Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers 
Looptijd: sinds 2012   
Financiering: intern 
Contactpersoon: Nancy Fockedey 
Website: http://www.zeevruchtengids.org en http://www.guidedesespeces.org  

De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een verantwoorde  
manier vis, schaal- en schelpdieren w illen aankopen op de Belgische, Franse en Zw itserse markt . De gids geeft de  
nodige objectieve informatie mee over soorten  die er het vaakst geconsumeerd worden. Beschikbaar in het  
Nederlands en Frans. In samenwerking met SeaWeb Europe. 

De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een verantwoorde  
manier vis, schaal- en schelpdieren w illen aankopen op de Belgische, Franse en Zw itserse markt . De gids geeft de  
nodige objectieve informatie mee over soorten  die er het vaakst geconsumeerd worden. Beschikbaar in het  
Nederlands en Frans. In samenwerking met SeaWeb Europe. 

Recente activiteiten en producten: 
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- Franse versie 2015 gelanceerd 
- herziening samenwerkingsovereenkomst 
- editie 2015 vertaling Frans naar Nederlands (ongoing) 
- opmaak nieuwe pdf en print (voorzien oktober 2015) 
- update website (FR: zomer; NL: november 2015) 
- lancering nieuwe NL editie (voorzien november 2015) 

 

Seastats 
Zeecijfers 
Looptijd: / 2007 - / 
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet  
Website: http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeecijfers 

Objectief en betrouwbaar cijfermateriaal over Kust en Zee. 

Selecteren en verzamelen, beschrijven en digitaal ter beschikking stellen van beleidsrelevante en wetenschappelijk  
onderbouwde cijfers uit bronmateriaal (vooral wetenschappelijke documenten). De eindgebruiker zoekt op  
trefwoorden in het zoekscherm, of op basis van een keuzemenu van (sub)rubrieken. Elk cijfer wordt kort  
omschreven (max. 1 korte zin) met een verw ijzing (link) naar auteur of bron, en digitaal brondocument (IMIS).  
  
Planning, onderbouwing en uitvoering: screenen van documenten, databank, online applicatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
               
Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden.  
 

 

Study of the marine scientific landscape in Flanders/Belgium 
Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/Belgiė 
Looptijd: vanaf 2008 doorlopend 
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 
Website: 

Eén van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het zeewetenschappelijk landschap in 
Vlaanderen/België. Dit gebeurt o.a. via het Integrated Marine Information System IMIS, via bevraging (aanvullen en  
actualiseren van IMIS) en gerichte bevraging ivm de geldstromen naar het zeewetenschappelijk onderzoek. 

Recente activiteiten en producten: 
 - Afwerken rapport met tellingen van het zeewetenschappelijk landschap (inclusief geldstromen) 
 - Afwerken van de Brochure overzicht mariene onderzoeksgroepen 
 - Afwerken van de catalogus onderzoeksinfrastructuur 
 - Afwerken van de kartering marien wetenschappelijk landschap door in kaart brengen van de geldstromen 

 
 
 

 Vogelslachtoffers 
 Beached bird countings along the Belgian coast 
 Tellingen van aangespoelde vogels langs de Belgische kust 
Looptijd: / 2009 - / 
Financiering: 

Contactpersoon: Leen Vandepitte 
Website: http://www.vliz.be/vogelslachtoffers 

Resultaten van de jaarlijkse tellingen van aangespoelde vogels, waarbij men zelf met het cijfermateriaal aan de slag  
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kan om grafieken te genereren. 

Recente activiteiten en producten: 
Cijfers van de w intertellingen 2014 zijn online beschikbaar. 
 
 

3. LIJST VAN NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN  
 
HERMAR 
Heritage of the Sea 
Looptijd: / - / 
Financiering: 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: 

projectvoorstel ingediend bij HERANET, trekker Universiteit van Padova. In samenwerking met Maritiem instituut  
en MARBIOL UGent 

Recente activiteiten en producten: 
Projectvoorstel niet goedgekeurd (berichtgeving juli 2015) 

 

Stockfish 
European stockfish traditions and innovation 
Looptijd: 9 / 2015 - 8 / 2018 
Financiering: ERASMUS+ 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: 

Ontw ikkelen van digitaal leerplatform voor en door HORECA-onderw ijs en restaurant-sector rond het historische en 
moderne gebruik van stockvis. Partners uit Noordwegen, Duitsland, België en Italië. 

Recente activiteiten en producten: 
Niet goedgekeurd, met enkele punten tekort. Wordt opnieuw ingediend bij volgende call. 

 
 

4. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

EMODNET Secretariat 
European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Secretariaat 
Looptijd: / - / 
Financiering: 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 
Website: 

Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet secretariaat te hosten in Oostende. Een belangrijke bijdrage van 
Vlaanderen aan de Europa 2020-streefdoelen wat werkgelegenheid, innovatie, onderw ijs en het omgaan met de  
klimaatsverandering betreft. De Europese Commissie heeft beslist om op dit voorstel in te gaan en het secretariaat  
van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet) zal naast het Vlaams Instituut voor de Zee  
(VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende gehuisvest worden. 
 

Recente activiteiten en producten: 
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Coorganisatie tussen VLIZ en EMODnet secretariaat voor de EMODnet Jamboree. 
Het publieke event gaat door op 20 Oktober in de Grote Post, reeds 320 inschrijvingen, alle leden van de wetcom bij 
deze hartelijk uitgenodigd. 
 

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

Financiering: 
Contactpersoon: Nathalie De Hauwere 

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

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

Veel van de kaarten die gemaakt worden door het VLIZ kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De  
kaarten worden opgeslagen in Marine regions. Deze set kaarten worden aangeboden aan de wetenschappelijke wereld 
en derden. 

Recente activiteiten en producten: 
- kaarten voor het Smartbook VLAM vertaald in het Frans 

 32 kaarten in het FR + 32 in NL, binnenkort ook beschikbaar online (http://www.marineregions.org/maps.php) 

- ICES rectangles from English Channel to Iceland op vraag van Andri Hansen (M/S Finnur Fríði) 

 

 
 

Data rescue: scientific catchdata from shrimpfisheries in the BPNS. 
Data archeologie: wetenschappelijke vangstdata van garnaalvisserij in het BDNZ. 
Looptijd: 6 / 2014 - / 
Financiering: 

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dew itte 
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Website: 

In het kader van Lifewatch worden in samenwerking met ILVO de wetenschappelijke data van vangsten uitgevoerd  
met een garnalennet in kaart gebracht en gedigitaliseerd. 

Recente activiteiten en producten: 
- In het archief van IZWO werden originele papieren datasheets gevonden die behoren tot de publicatie van Leloup & Gilis 
 "Leloup, E.; Gilis, Ch. (1965)Zeedieren waargenomen in de experimentele garnalenvangsten (1949-1964) = Animaux 
marins observés dans les pêches expérimentales aux crevettes (1949-1964) 
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=12088 " 
Een deel van die data werd werd gedigitaliseerd door een jobstudent deze zomer. 

 

DIG 
ICES Data and Information Group 
Looptijd: / 2013 - / 
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Simon Claus 
Website: http://www.ices.dk/community/groups/Pages/DIG.aspx 

 VLIZ werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Data and Information Group (DIG), voorheer WGDIM (Working  
 group on data and information management). DIG is nu een operationele group die rechtstreeks rapporteert naar  
 SCICOM (ICES Science Committee), maar ook nauw samenwerkt met het Advisory Program van ICES. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Geen recente activiteiten te melden 
 

MOU ILVO - Visserij 
Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries  
Research, Animal Sciences Unit - Fisheries 
Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor Landbouw- en  
VisserijOnderzoek, Eenheid Dier - Visserij 
Looptijd: 6 / 2006 doorlopend 
Financiering: 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 

 

MOU - NIOZ 
Memorandum of Understanding - NIOZ 
Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ 
Looptijd: 1 / 2013 - doorlopend 
Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 
Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Wim Versteeg, Tina Mertens 
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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 kennisontw ikkeling en -verspreiding, het opzetten van onderw ijsprogramma’s en het  
onderhouden van contacten met andere organisaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van  
zeewetenschappen. 

Recente activiteiten en producten: 
Meeting voor hernieuw ing swo verdaagd zonder nieuwe datum. Samenwerking met ROV na twee jaar positief 
geëvalueerd maar geen nieuwe campagne gepland in 2015 of nabije toekomst. Samenwerking ligt daarom stil. 

 

MoU – KMFRI 
Memorandum of Understanding - Kenya Marine and Fisheries Research Institute 
Samenwerkingsovereenkomst - Keniaans Instituut voor Marien en Visserijonderzoek 
Looptijd: 1 / 2012 - / 

Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Jan Mees, Delphine Vanhaecke 
Website: http://www.vliz.be/kenya 

In oktober 2012 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen VLIZ en KMFRI. 
Het raamakkoord creëert een algemeen kader voor de relaties en samenwerkingsverbanden tussen het Kenya Marine  
and Fisheries Research Institute en het VLIZ rond zes hoofdassen: 
1.  Ontw ikkeling 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.  Uitw isseling van kennis en uitw isseling 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 onderw ijs.  
5.  Uitw isseling van gegevens en informatie.  
6.  Gezamenlijk produceren van afgeleide producten uit onderzoek, data en informatie (bijvoorbeeld gezamenlijke 
wetenschappelijke publicaties, communicatie en voorlichting van producten zoals websites, boeken, posters, 
multimedia enz.) 

Recente activiteiten en producten: 
Een proposal is ingediend bij VLIR-UOS om een Short Training Initiative (STI 2016) te organiseren in Mombasa in April 
2016 omtrent het plannen en uitvoeren van staalnamecampagnes met RV Mtafiti. André Cattrijsse en Francisco 
Hernandez zijn de voorgestelde trainers. 
 
  
MOU Ugent - MarBIOL 
Memorandum of Understanding - Universiteit Gent, Marine Biology department 
Samenwerkingsovereenkomst - Universiteit Gent, Afdeling Mariene  
Looptijd: 1 / 2003 - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin, Bart Vanhoorne 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
geen recente activiteiten te melden 
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MVB 

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

Financiering: 
Contactpersoon: Roeland T'Jampens, Tina Mertens 
Website: http://www.vliz.be/nl/meetnet-vlaamse-banken 

Meetnet Vlaamse Banken voor het in realtime verzamelen van oceanografische en meteorologische gegevens (weer,  
w ind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal plat. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 

 

Support OBIS 
Support Ocean Biogeographic Information System 
Ondersteuning Ocean Biogeographic Information System 
Looptijd: / - / 
Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne, Lennert Tyberghein 

Website: http://www.iobis.org/ 

VLIZ beheert OBIS systeem ter ondersteuning van het International Ocean Biogeographic Information System dat  
deel uitmaakt van het IOC-IODE. 

Recente activiteiten en producten: 
- taxonomische kwaliteitscontrole van de OBIS-namen blijft een doorlopende taak.  
  
- beschrijven van de nieuwe datasets uit elke OBIS harvest in IMIS blijft een doorlopende taak. 
  
- Voorbereidingen voor de OBIS-ENV-DATA workshop zijn lopende. Ontvangen data (mixed datasets: biologische en 
bijhorende abiotische data) worden momenteel bekeken in termen van data formaat en hoe dit in het Darw inCore  
formaat kan gegoten worden om op te laden op IPT. Uitnodigingen voor de workshop werden recent uitgestuurd. 
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