
LIJST – ADVIES EN NETWERKING  

Vlaamse Baaien 
Rol VLIZ: Lid van de stuurgroep, lid van verschillende werkgroepen 
 
Contactpersonen VLIZ: Jan Mees en Tina Mertens 
 
In februari 2010 werd de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep Vlaamse Baaien georganiseerd. Dit project 
betreft een langetermijnvisie tot 2050 voor de kust en de Westerschelde, die er in de eerste plaats op 
gericht is om de veiligheid van de Vlaamse kust in het achterland te garanderen tijdens de komende 
decennia. Het project ‘Vlaamse Baaien’ is een initiatief van een partnerschap van Vlaamse 
waterbouwkundige studiebureaus en van de baggerbedrijven ‘Jan De Nul’-groep en DEME. Het 
regeerakkoord 2009-2014 voorziet in de bestudering van dit project met het oog op de verdere uitbouw 
van onze kustverdediging in het licht van de problematiek van de zeespiegelrijzing en energievoorziening. 
De Stuurgroep Vlaamse Baaien wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van MOW.  
 
Website: http://www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien/  
 

Recente activiteiten en producten: 
VLIZ neemt deel aan besprekingen voor de opzet van een monitoringsprogramma voor Vlaamse Baaien. 
Deadline voor het finale monitoringsprogramma is december 2015. 
 

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

Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens 

Website: http://www.flanders-maritime-cluster.be/ 
 
Vzw Flanders Marine werd opgericht met als doel het promoten, valoriseren en ontw ikkelen van de mariene 
en maritieme bedrijvigheid in Vlaanderen. De naam vzw Flanders Marine werd gew ijzigd naar ‘Flanders’ 
Maritime Cluster’. De provincie West-Vlaanderen, DEME en groep Jan De Nul hebben zich geëngageerd om 
gedurende drie jaar een minimumfinanciering voor de cluster te waarborgen.  VLIZ werd gevraagd zich te 
engageren om de interface wetenschappelijk onderzoek – bedrijfsleven te behartigen. 
 
Recente activiteiten en producten: 

• In december 2014 bevroeg het VLIZ samen met FMC de mariene wetenschappers en bedrijven om 
de behoeften op het vlak van onderzoeks- en testfaciliteiten op zee in kaart te brengen 

• Jan Mees gaf een presentatie op de nieuw jaarsreceptie van FMC (3 februari 2015, Haven Gent) over 
“Marien onderzoek voor blauwe groei: de Verklaring van Rome over de grote uitdagingen en 
opportuniteiten voor de zeewetenschappen en -economie in de 21ste eeuw” 

• FMC nam deel aan het Meet the Company event op 20/2/2015 (tijdens de Jongerencontactdag) 

 

 

ERVO – European Research Vessel Operators 
Rol VLIZ: lid 
 
Contactpersoon VLIZ: André Cattrijsse  
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ERVO is een Europees forum dat jaarlijks samenkomt om kennis en ervaringen uit te w isselen tussen 
beheerders en exploitanten van onderzoeksschepen, best practice te ontw ikkelen en mogelijkheden te 
onderzoeken voor samenwerking.   
ERVO biedt de opportuniteit voor RV beheerders om informatie uit te w isselen en evoluties in vereisten en 
nieuwe technologieën te detecteren ivm de inzet van  onderzoeksschepen. 
  
Website: http://www.eurocean.org/np4/ervo 
 
Recente activiteiten en producten:  

Geen recente activiteiten 
 

IRSO – International Research Ship Operators 
Rol VLIZ: lid 
 
Contactpersoon VLIZ: André Cattrijsse  
 
Het International Research Ship Operators 'Meeting (ISOM) werd opgericht in 1986, en is een informele 
jaarlijkse bijeenkomst (september / oktober) van de managers van de oceaan onderzoeksschip vloten ten 
behoeve van de bespreking van onderwerpen en het oplossen van problemen van wederzijds belang. 
 
Recente activiteiten en producten: 

Geen recente activiteiten 

 
Werkgroep wetenschapscommunicatie Vlaamse Overheid (WIN) 
Continue opvolging van het Vlaamse wetenschapscommunicatiebeleid vanuit de mariene wetenschappen.  
 
Rol VLIZ: Jan Seys neemt actief deel aan de workshops en besprekingen hierrond georganiseerd. 

 
European Marine Board Communication Panel 
Dit Europese netwerk van communicatoren, geressorteerd uit 16 Europese mariene instituten en funding 
agencies (13 landen), wordt sinds april 2010 gechaired door Jan Seys. Sindsdien waren er meetings in:  

• Southampton, UK, 29-30 maart 2010; 
• Lissabon (EurOcean), 29-30 november 2010 
• Tallin, 11 mei 2011 
• Trieste, 25-26 oktober 2011 
• Brugge, 19-20 april 2012 
• Een interactieve workshop door MBCP i.s.m. Amerikaanse & Portugese educatoren op ESOF 2012 

(Dublin, 12 juli 2012). 
• Texel, 15- 16 oktober 2012 
• Bergen, 22-23 april 2013 
• Hamburg, 4-5 november 2013 
• Brest, 14-16 mei 2014 

 
National Marine Educators Association (NMEA) 
Rol VLIZ: lid van Internationale Commissie 
 
Contactpersoon VLIZ: Evy Copejans, Jan Seys  
 
VLIZ maakt deel uit van dit Noord-Amerikaanse netwerk van mariene educatoren. Evy Copejans 
participeerde aan de voorbije drie jaarlijkse conferenties (Monterey, Tenessee, Boston). De internationale 
commissie van deze vereniging zoekt via VLIZ een mogelijkheid tot samenwerking met Europese mariene 
educatoren. Deze samenwerking vertaalt zich in de nieuwe samenwerking in het kader van Ocean Literacy 
(First European Conference; ESOF 2012 workshop Dublin,...). 
 
Recente activiteiten en producten: 
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Geen recente activiteiten 
 

Hogeschool Zeeland: Beroepsvelden Adviescommissie  
Rol VLIZ: Jan Seys is lid van deze adviescommissie van de Hogeschool Zeeland, die de werking van de 
opleiding Aquatische Ecotechnologie vanuit de eindgebruikers evalueert. 
 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

 
Stuurgroep Oosteroever 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys en Jan Mees  
 
Deze stuurgroep bekijkt de geïntegreerde inrichting van het deel van de Oostendse oosteroever waar ook 
de walfaciliteiten van het VLIZ gelegen zijn. Er wordt o.a. gekeken naar toeristische ontsluiting, zachte 
recreatie, natuur, militair erfgoed. VLIZ is lid van de groep.  

 
MARS 
The European Network of Marine Research Institutes and Stations 
Europees netwerk van mariene onderzoeksinstituten en stations 
Looptijd: 1995 (lange termijn) 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Bart Vanhoorne, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.marsnetwork.org 

Het MARS-netwerk is een stichting opgericht door en opengesteld voor Europese, mariene 
onderzoeksstations. Bij  MARS aangesloten instituten zijn wereldleiders in het fundamenteel marien 
onderzoek en hebben belangrijke onderzoeksfaciliteiten ter beschikking met directe toegang tot de 
oceaan. 

Recente activiteiten en producten: 
VLIZ onderhoudt de website 

 

Vlaams Aquacultuur Platform 
Looptijd: 2010 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker, Delphine Vanhaecke 

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

Het Vlaams Aquacultuur Platform is opgericht met de steun van het Departement Landbouw en Visserij om 
de aquacultuursector in Vlaanderen verder te stimuleren. Het platform integreert het voormalige informele 
Vlaams Aquacultuur Netwerk en vormt zo een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitw isseling 
tussen de vele actoren die met diverse elementen van aquacultuur bezig zijn. Daarnaast bestaat er binnen 
het Platform een aanspreekpunt voor de volledige sector en een strategische stuurgroep voor het adviseren 
bij het uittekenen van een lange termijn visie voor aquacultuur in Vlaanderen. 

Recente activiteiten en producten: 
Het Vlaams Aquacultuur Platform heeft gereageerd op de VTM telefacts rapportage ‘Hoe rot is de  
viskweekindustrie’ uitgezonden op 14 januari 2015. De rapportage gaat mee in een tendens om 
aquacultuur of viskweek in een negatief daglicht te stellen door enkel negatieve of zelfs ronduit 
misleidende of althans verouderde informatie aan te halen en deze als representatief voor een hele 
(sub)sector voor te stellen. De aquacultuur sector, de autoriteiten of onderzoeksinstellingen kwamen niet 
aan het woord. 
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Vlaams Algenplatform 
Looptijd: 9 / 2012  doorlopend 
Financiering: FISCH (platform voor duurzame chemie)  via een Netwerking en Innovatiestimulering 
(NIS)-project 
 
Contactpersoon: Simon Claus, Fien De Raedemaecker, Jonas Mortelmans 

Website: http://www.vlaamsalgenplatform.be 

Het doel van dit project is een netwerk te creëren voor alle Vlaamse organisaties die momenteel activiteiten 
hebben rond micro-algen of deze activiteiten in de toekomst wensen uit te bouwen. Dit netwerk vormt een 
faciliterend en stimulerend kader voor zowel de verankering van bestaande algen-activiteiten als voor de 
ontw ikkeling van nieuwe bedrijvigheid. 

Het Vlaams Algenplatform heeft sinds 1/09/2012 financiering gekregen van FISCH (platform voor 
duurzame chemie) binnen het Innovatieprogramma Micro-algen via een Netwerking en Innovatiestimulering 
(NIS)-project. De uitvoerders van het project zijn UGent (labo van Prof. Vyverman en Howest), VITO en het 
Innovatiesteunpunt van Boerenbond. 
Het VAP bestond reeds sinds 2009 op vrijw illige basis maar met die financiering kan het VAP 
gestructureerder werken en zijn activiteiten uitbreiden. 

Recente activiteiten en producten: 
Het Vlaams algenplatform, een netwerking en innovatiestimulering project van FISCH, liep af op 30 
november 2014. Via het aquacultuurplatform zal het platform deels worden verdergezet. Er kan geen 
financiële ondersteuning gegeven worden maar het algenplatform krijgt wel een zetel in de stuurgroep van 
het Vlaams aquacultuurplatform. Algenvragen die bij het aanspreekpunt terecht komen kunnen aan hen 
worden doorgegeven. 

 

Flanders Marine Biotechnology Platform 
Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen 
Looptijd: 2 / 2012 doorlopend 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

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

Dit platform beoogt de zichtbaarheid van mariene biotechnologie in Vlaanderen te verhogen zodat dit kan 
bijdragen tot de algemene erkenning van het onderzoek en kan leiden tot een verbeterde samenwerking 
met de bedrijfswereld en het bevorderen van de interdisciplinariteit. 

Recente activiteiten en producten: 
geen recente activiteiten te vermelden  

 

EurOcean 
Looptijd: doorlopend 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Tina Mertens 

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

EurOcean (The European Centre for Information on Marine Science and Technology) is een Europees 
netwerk van mariene instellingen met partners uit België, Frankrijk, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, 
Polen, Portugal, Roemenië en Spanje. VLIZ maakt deel uit van de stuurgroep van EurOcean die jaarlijks 
eenmaal samenkomt om beslissingen te nemen over: 
 • Strategische en beleidsoriëntaties; 
 • Het jaarlijkse werkprogramma en de begroting; 
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 • Financieel beheer; 
 • Huishoudelijk reglement; 
 • De werking en de organisatie van EurOcean. 

Recente activiteiten en producten: 
• Er werden voorbereidende acties ondernomen voor een nieuwe editie van de Mario Ruivo Prize. 
• Op 18 maart 2015 komt de nieuwe Executive Director, Ned Dwyer, op bezoek bij VLIZ. 

 

Plaatselijke Groep van EVF-As 4 van het Belgisch Operationeel Programma 
voor de visserijsector 
Looptijd:  2007 - 2013 
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Jan Mees, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.west- 
 vlaanderen.be/PROVINCIE/GEBIEDENBELEID/SUBSIDIES/EVFAS4/Pages/hoewerktEVF- 
  
As 4 van het Europees VisserijFonds wordt vormgegeven door de Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid van 
het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Hiervoor werd een zgn. Plaatselijke 
Groep (PG) opgestart, een partnerschap bestaande uit een geheel van socio-economische actoren uit de 
visserijsector, NGO’s en overheidsdiensten die een cruciale rol spelen bij de uitvoering van de beoogde 
ontw ikkelingsstrategie. De PG beheert de middelen en beslist welke projecten al dan niet op een deel van 
de koek kunnen rekenen. 

Recente activiteiten en producten: 
 - deelname aan voorstelling van het Engelse project SoleShare waarbij wekelijks vispakketten worden 
samengesteld en geleverd in afhaalpunten in London. Eventuele ondersteuning bij Vlaams project werd  
onderzocht. 

 

ICES WGHIST 
ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries 
ICES Werkgroep inzake de historiek van vis en visserijen 
Looptijd: 3 / 2012 -2015 

Financiering: - 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

De WG brengt visserijwetenschappers, historici, biologen, databeheerders en analisten samen met 
belangstelling voor langetermijnsveranderingen in het mariene milieu, en zijn gericht op het verbeteren 
van het begrip van de langetermijn dynamiek in de vispopulaties en de effecten op het ecosysteem van de 
visserij. De resultaten worden gebruikt voor het instellen van referentiekaders voor beheer, restauratie en 
instandhouding van de visbestanden en ecosystemen. 

Recente activiteiten en producten: 
Zelfevaluatie uitgevoerd ter voorbereiding van nieuwe 3 jaar cyclus werking van de WGHIST 
Nieuwe Terms of Reference opgesteld en voorgelegd bij SCICOM. Nieuwe voorzitters aangeduid. Vanaf 
april 2015 zal VLIZ participeren als lid (niet meer als chair). 

 

 Fish2Know II 
 Fish2Know II 
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Looptijd: 9 / 2014 - 12 / 2015 

Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.fish2know.be/ 

Door middel van workshops die gratis worden georganiseerd op de Vlaamse Visveiling in Zeebrugge, wordt 
aan studenten van kok- en hotelscholen een beeld geschetst van de herkomst en het aanbod aan w ild 
gevangen vis, de diversiteit die wordt aangeboden door de Vlaamse vissers, de keten die vis doorloopt 
vooraleer deze in de keuken terecht komt en de beoordeling van de kwaliteit.  Elke cursist krijgt zowel een 
theoretische als praktische scholing. 

Het project 'Fish2know II’ beoogt via workshops Vlaamse kok- en hotelscholen een duidelijk en praktisch 
bruikbaar beeld te schetsen van de herkomst en het aanbod aan w ild gevangen vis, de diversiteit die wordt 
aangeboden door de Vlaamse vissers, de keten die vis doorloopt vooraleer deze in de keuken terecht komt 
en de beoordeling van de kwaliteit. Door middel van visuele en tastbare opleidingen die gratis worden 
georganiseerd op de Vlaamse Visveiling, krijgt elke cursist zowel een theoretische als praktische scholing. 
VLIZ zetelt in de stuurgroep en geeft advies betreffende vis en (duurzame) visserij. 

Recente activiteiten en producten: 
geen recente activiteiten te vermelden 

 

Fish2know for Professionals 
Looptijd: / 2013 - / 2014 
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.fish2know4professionals.be/ 

Dit project dat parallel loopt met Fish2Know richt zich op  professionelen actief in de vissector: visgroot- 
en kleinhandelaars, restauranthouders krijgen de kans om met hun team of klanten kennis te maken met 
het volledige gamma producten dat onze vissers aanlanden. De workshops schetsen een duidelijk en 
praktisch bruikbaar beeld van de herkomst en het aanbod aan w ild gevangen vis, de diversiteit die wordt 
aangeboden door de Vlaamse vissers, de keten die vis doorloopt vooraleer deze in de keuken terecht komt 
en de beoordeling van de kwaliteit. 

Recente activiteiten en producten: 
 geen recente activiteiten te vermelden 

 

Vistraject 
Looptijd: / 2011 - / 2013 
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.natuurpunt.be/nl/vistraject_3114.aspx 

‘Vistraject’ is een initiatief van de Rederscentrale, Natuurpunt en ILVO. Het project vertrekt vanuit de 
doelstellingen van het maatschappelijk convenant dat op 30 augustus 2011 werd ondertekend door de 
minister bevoegd voor visserij, het departement Landbouw en Visserij, ILVO, de Rederscentrale en 
Natuurpunt. 
Hiermee is een breed gedragen intentie onderschreven om te komen tot een tweevoudig doel: enerzijds 
het bevorderen van een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde visserij en anderzijds de w il om de 
weg naar een steeds duurzamere visserij verder te ontw ikkelen via medewerking aan gepaste initiatieven. 
Uitvoering geven aan dit convenant vereist een multi-disciplinaire aanpak waarbij iedere partner vanuit de 
eigen kennis, competentie en maatschappelijke gedragenheid een inbreng doet in een op te bouwen 
groeipad naar de gewenste evolutie. 
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Recente activiteiten en producten: 

• Deelname aan de voorstelling  Vistraject op 05/02/2015 door de partners van het Convenant 'Naar 
een duurzame Vlaamse Visserij'. 

• Het eindrapport werd gepubliceerd in februari 2015: 
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/vistraject-rapport.pdf  

 

EuroMarine + 
EuroMarine Plus - Integration of European Marine Research Networks of 
Excellence 
Looptijd: sinds 2013  
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Jan Mees, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.euromarineconsortium.eu/ 

Euromarine + is het wetenschappelijke netwerk dat blijft voortbestaan na het aflopen van het FP7 
gefinancierde EuroMarine project, dat de drie grote Europese mariene FP6 Networks of Excellence (EUR-
OCEANS, MarBEF en Marine Genomics Europe) integreerde in één organisatie, "The Euromarine 
Consortium". 

Recente activiteiten en producten: 
- VLIZ onderhoudt verder de mailing lijsten en de website: http://www.euromarineconsortium.eu/  tijdens 
de eerste fase vzn  EuroMarine Plus.  
- In parallel wordt een nieuwe website ontwikkeld door Pierre-François Baisnée, on behalf of Philippe Cury 
and Catherine Boyen (EuroMarine Chairs): http://www.euromarinenetwork.eu/ 
 

Concours Olivier Roelinger 
Looptijd: sinds 2011  
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

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

 
Jaarlijkse Franse kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en professionele koks gestimuleerd worden om 
werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij het jureren en bij het uitwerken 
van de stage van de  laureaat (eerste prijs: buitenlandse stage in België). Georganiseerd  door SeaWeb 
Europe en Ferrandi Paris.. 

Recente activiteiten en producten: 
 - zoeken van 2 Belgische kandidaten (jong professionelen) voor directe deelname editie 2015 (mmv.  
 NorthSeaChefs, Jong keukengeweld, VLAM Viskok van het Jaar 2015) 
 - jurering nieuwe editie in Parijs (2015.03.02) 

 

SMEBD 
Society for the management of European biodiversity data 
Vereniging voor het beheer van de Europese biodiversiteitsgegevens 
Looptijd: / 2009 - / 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 
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Website: http://www.smebd.eu 

Een vereniging gericht op het beschikbaar maken van biodiversiteitgegevens ten voordele van de 
wetenschap en milieubeheer. SMEBD is een professionele vereniging van wetenschappers, auteurs van de 
biodiversiteit databases die worden gepubliceerd op het internet, door middel van gezamenlijke 
initiatieven zoals Euro+Med Plantbase, FADA, Fauna Europaea, ERMS en WoRMS. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 

 

NAVIGO 
NAVIGO Scientific Advice Board 
NAVIGO Wetenschappelijke Adviesgroep 
Looptijd: / - / 

Financiering: - 

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

Website: 

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad 

Recente activiteiten en producten: 
 - deelname (Nancy Fockedey) aan werkgroepvergaderingen op 2014.10.23, en 2014.11.27 ter uitwerking 
en inrichting van het 'Bezoekerscentrum Duurzame Visserij' in de ingangsruimte van het NAVIGO-museum 
in Oostduinkerke  
 - Opname interview  wetenschappelijk onderzoek (Karen Rappé) 
 - Feedback op keuze foto's, ontw ikkelde animaties en spelelement (Fockedey Nancy) 
 - 2015.02.13: Opening Bezoekerscentrum (Ann-Katrien Lescrauwaet aanwezig). VLIZ gaf gericht advies 
naar een consulentenbureau bij het uittekenen van het concept en de opzet van een publieke 
tentoonstellingsruimte in het ‘bezoekerscentrum duurzame visserij’  (Koksijde) dat op 13 februari 2015 
werd ingehuldigd. 
 

ICZM 
Integrated Coastal Zone Management and support of the Coordination  
Centre for Integrated Coastal Zone Management 
Geïntegreerd kustzonebeheer en ondersteuning van het Coördinatiepunt  
Duurzaam Kustbeheer 
Looptijd: / - / 
Financiering: Interne financiering VLIZ, subsidietoelage van de Provincie West-Vlaanderen 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 

Website: 

Opvolging van dossiers omtrent Geïntegreerd kustzonebeheer.  
Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CDK) is het forum voor geïntegreerd kustzonebeheer in België. 
De ondersteuning van het Coördinatiepunt gebeurt op verschillende vlakken:  
 - partner van het CDK, zetelt in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuurlijk Overleg; 
 - ondersteuning bij de invulling van de’ Kustbarometer’ (indicatoren voor de kustzone) en de daaraan 
gekoppelde website; 
 - lid van de redactieraad van de publicatie het ‘Kustkompas’.   
 - actieve rol bij de invulling van de Kustatlas (inhoud, website hosting), voorzitter van de werkgroep 
opgericht voor de actualisatie van de digitale Kustatlas;  
 - lid van de werkgroep ‘Ruimtelijke Planning op Zee’/ Marine Spatial Planning’. 
 Verder is er een algemene ondersteuning met data- en informatieverstrekking, en communicatie (bv. 
‘Grote Rede indicatorenrubriek’). 
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Recente activiteiten en producten: 
 - overleg duurzaam kustbeheer op 3 december 2014, 14 u (streekhuis kust). 
 - ondersteuning bij de actualisatie van de kustatlas 
 - samenwerking rond uitwerking van socio-economische indicator in kader van Vlaamse Baaien 

 

 CoL Global Team 
 VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team 
 Looptijd: / 2013 - / 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

 Website: 

 VLIZ is sinds 2013 lid van het CoL Global Team en dus mee betrokken in het verder uitstippelen van de  
 wetenschappelijke policy van de Catalogue of Life. Dit Global Team komt ongeveer elke 8-10 maanden 
samen. 

 Recente activiteiten en producten: 
 VLIZ zal de volgende Catalogue of Life Global Team meeting hosten, op 31 maart - 1 april, met op 2 april  
 aansluitend een mini-symposium. 

 

 ICSU WDS 
 VLIZ participation ICSU World Data System 
 VLIZ participatie ICSU World Data System 
 Looptijd: / 2012 - / 

 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

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

De International Council for Science (ICSU) creëert een Wereld DataSysteem (WDS), waarmee het hoopt een  
gemeenschappelijk, maar multidisciplinair, wereldw ijd gedistribueerd datasysteem te ontwikkelen. VLIZ is 
lid van de ICSU WDS. VLIZ w il hieraan bijdragen door een component te vormen binnen dit datasysteem 
voor mariene biodiversiteitsgegevens. 

 Recente activiteiten en producten: 
Een tweejaarlijks rapport voor VLIZ’ datacentrum werd opgemaakt en ingediend bij  het  International 
Programme Office voor een review  door het WDS Scientific Committee (WDS-SC). 
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