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LIJST – ADVIES EN NETWERKING  

Stuurgroep Vlaamse Baaien 
Rol VLIZ: Lid van de stuurgroep 

Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

In februari 2010 werd de eerste bijeenkomst van de Stuurgroep Vlaamse Baaien georganiseerd. Dit 

project betreft een langetermijnvisie tot 2100, 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 2100’ is een initiatief van een partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige 

studiebureaus en van de baggerbedrijven ‘Jan De Nul’-groep en DEME. Het regeerakkoord 2009-2014 

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

kustverdediging in het licht van de problematiek van de zeespiegelrijzing en energievoorziening. De 

Stuurgroep Vlaamse Baaien wordt voorgezeten door secretaris-generaal Fernand Desmyter van MOW.  

Recente activiteit: 24 januari 2012, startvergadering werkgroep natuur- en landschapsinrichting (Hans 

Pirlet) 

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

begeleidingscomité IWT-haalbaarheidsstudie. 

Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

De vzw Flanders Marine (de Vlaamse mariene/maritieme bedrijvencluster) is nu opgericht en ontvangt 

projectfinanciering vanwege het IWT en het Programma Vlaanderen in Actie. De haalbaarheidsstudie is 

afgewerkt zijn en een business plan voor de toekomst werd opgemaakt. De naam zal gewijzigd worden 

naar ‘Flanders Maritime Cluster’. Nu wordt onderzocht hoe de cluster een basisfinanciering vawege de 

overheid kan krijgen. VLIZ zal gevraagd worden zich te engageren om de interface wetenschappelijk 

onderzoek – bedrijfsleven te behartigen. 

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

Contactpersonen VLIZ: Jan Mees en Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

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

Plaatselijke Groep opgestart, die een ontwikkelingsstrategie zal uitwerken.  

Begeleidingsgroep LECOFISH 
Looptijd: 2 jaar, 2010-2011 

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

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

VLIZ deelname aan de focusgroepen op 17 augustus (Gent, pm: garnaal, platvissen) en 24 augustus 

(schelpkokderwormen) in Gent, en de finale conferentie op 21 september 2011 (Oostende). 

(Relevant voor het VLIZ zijn de mogelijkheden om in een vervolgtraject ondersteuning te bieden vanuit 

de expertengroep 'Historiek van de Zeevisserij', en specifiek met de beschikbare data uit de 

HiFiDatabase (zeevisserij statistieken) 

Begeleidingsgroep CLIWAT, INTERREG IV 
Looptijd: september 2008 - september 2011 

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

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

The project focuses on determining the effects of climate change on groundwater systems and through 

this on surface water and water supply. Furthermore, challenges and solutions for engineering design 

of buildings, roads etc. are elaborated. Assessments of forced leaching from point sources and 

agricultural sources into the hydrological system to rivers and lakes are also focus areas of the CLIWAT 

project.  

geen recente vergaderingen of informatie toe te voegen  

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

en VITO.  

Coördinatie door Ecosystem management Research Group – University of Antwerp ECOBE 

Looptijd: 2010-2011 

Rol VLIZ:  lid van de eindgebruikersgroep (ECOPLAN) 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet; coördinatie: Jan Mees 
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ECOPLAN is a pre-proposal trajectory for the development of a Strategic Basic Research Proposal on 

Ecosystem Services. The pre-proposal traject aims to facilitate the writing of a full-Strategic Basic 

Research Proposal with an important societal finality. This includes a broad consultation of potential 

end-users which allows to closely involve potential end-users (administrations, institutes, NGO’s) in the 

setting of valorisation objectives and a demand-based research agenda. 

Recente activiteiten en producten:  

Recente activiteit: 28 november, overleg ter voorbereiding van indienen IWT project. De mariene 

component hierin is onduidelijk (Heidi Debergh). 

 

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

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

Looptijd: 2010-2011.  

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep (BEES) 

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

Bring together key scientists, policy makers and organisations that are either already involved with ES-

research or who might catalyse the ES-research to: 1) make an inventory on the ES expertise; 2) get a 

state of the art of ecosystem service related research in Belgium and to bring forward a methodology 

that could be used as a basis for an ecosystem assessment of Belgium; 3) evaluate the opportunity to 

establish a “virtual” research institute on ES research in Belgium, covering the necessary expertise to 

contribute to large international research initiatives; 4) formulate recommendations for scientific 

programmes and policy objectives.  

Recente activiteiten en producten:  

VLIZ deelname in de workshops over conceptueel kader ecosysteem 
goederen en diensten (23 en 24 maart) en socio-economische valuatie 18 
mei 2011). Actualisatie van de digitale Kustatlas (project van het CDK) 
Looptijd: januari 2010-maart 2011.  

Rol VLIZ: voorzitter van de werkgroep 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

De digitale Kustatlas werd in de loop van 2010 en 2011 opgedateerd en uitgebouwd tot een online 

toepassing gebaseerd op interactieve dynamische kaartlagen.   

VLIZ is voorzitter van de werkgroep en biedt ondersteuning in nauwe samenspraak met de 

opdrachtgever (CDK) en de opdrachtnemer (Aquaterra).  

www.kustatlastest.be 

Recente activiteiten en producten:  

de digitale kustatlas werd gelanceerd op 8 juni 2011 

de kustatlas 2 (boekvorm) werd gelanceerd op 31 augustus 2011 

Werkgroep Mariene Ruimtelijke Planning (initiatief van het CDK) 
Looptijd: 2010-maart 2011.  

Rol VLIZ: lid van de werkgroep 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Doelstelling van deze werkgroep is het thema 'ruimtelijke planning op zee' terug op de politieke 

agenda te plaatsen, na het baanbrekend werk dat in België werd gedaan met o.a. het GAUFRE project. 

Onder het voorzitterschap van Fanny Douvere (UNESCO) levert de werkgroep een 'position paper' en 

een 'background document' aan. Deze producten kaderen ook in de context can het C-Scope project 

(INTERREG) 

Recente activiteiten en producten:  

De werkgroep bracht in mei 2011 een Position Paper uit met de vraag Mariene Ruimtelijk Planning 

terug op de politieke agenda te plaatsen.(brochure beschikbaar). De brochure met begeleidende brief 

werd naar de kabinetten en andere releventa politieke organen verstuurd in de loop van de maand juni 

2011. De werkgroep bracht ook een overzichtsdocument uit met beschrijving van alle relevante 

projecten en initiatieven op vlak van MRP in België. 

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

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

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

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

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

en evaluatie-rapport over de toestand en het gebruik van de watersystemen voor de 11 hydrografische 

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

werkgroep Bekkenwerking sturen de ontwikkeling aan. De praktische coördinatie van de ontwikkeling 
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van de bekkenbarometer gebeurt, voor de 11 bekkens tezamen, door een ad hoc werkgroep 

"Bekkenbarometer". De bekkenbarometer zal worden opgemaakt in samenwerking met andere CIW 

werkgroepen en met de overlegstructuren inzake integraal waterbeleid op bekkenniveau 

(bekkenbestuur, bekkenraad, bekkensecretariaat).  

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

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

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

begeleidingsgroep begeleidt op deze wijze, voor de 11 bekkens tezamen, de ontwikkeling van de 

bekkenbarometer. Conclusies van de begeleidingsgroep worden voorgelegd aan de CIW werkgroep 

Bekkenwerking.  

Recente activiteiten en producten:  

geen recente activiteiten te melden  

ERVO – European Research Vessel Operators 
VLIZ (André Cattrijsse) was voor de tweede maal chair van de ERVO-meeting (Southampton, UK, 4-6 mei 

2010). 

Marine Board Communication Panel 
Dit Europese netwerk van communicatoren, geressorteerd uit 15 Europese mariene instituten en 

funding agencies, wordt sinds april 2010 gechaired door Jan Seys. MBCP-meeting ging door in 

Southampton, UK, 29-30 maart 2010, Lissabon (EurOcean), 29-30 november 2010. 

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

Contactpersoon VLIZ: Evy Copejans  

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

Copejans participeerde aan hun jaarlijkse conferentie (Boston). De internationale commissie van deze 

vereniging zoekt via VLIZ een mogelijkheid tot samenwerking met Europese mariene educatoren. 

Hogeschool Zeeland: Beroepsvelden Adviescommissie  
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

Stuurgroep Oosteroever 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys en Jan Mees  

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

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

zachte recreatie, natuur, militair erfgoed. VLIZ is lid van de groep. Belangrijk voor de wetenschap is dat 

in de rand van deze bespreken en op vraag van VLIZ een plan in voorbereiding is om een ‘intergetijden-

rotspartij’ in te richten voor educatieve doeleinden aan de nieuwe oostelijke strekdam van de haven. 

Workshop Kaderrichtlijn Mariene Strategie: 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet en Hans Pirlet 

- VLIZ bijdrage in Workshop Socio-economische studie12 mei 2012 

- VLIZ bijdrage in de workshop "Towards a good environmental status of the Belgian Marine Waters by 

2020" - 30 September 2011 

- VLIZ bijdrage in GES workshop (descriptor 1, 4, 6) 17 januari 2011 

- VLIZ bijdrage in GES workshop (descriptor 5) 6 februari 2011 

WAKO-II project 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Recente activiteit: WAKO-II finale eindgebruikersvergadering (15 december 2011). 

NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Recente activiteit: jurering aanwerving nieuwe wetenschappelijke medewerker 

 

Jurering master thesis Ashley Haeck (21 december 2011) 

Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet & Heidi Debergh 
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Surveillance, early warning and rapid response – IAS (Invasive Alien 
Species) 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Recente activiteit: tweede stuurgroepvergadering 1 februari 2012  

 


