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1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE FINANCIERING 
 

2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE FINANCIERING 
 

3. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

   
 EMODNET BIO II 
 European Marine Observation and Data Network - Biology lot 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)  ontwikkelt een data infrastructuur om  
 mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere eindgebruikers, 
  binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 23 Europese  
 partners en ontwikkelt 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 volgende algemene vergadering zal doorgaan in Horta, Azores, 17 and 18 September 2014. De meeting wordt  
 geco-organiseerd door Ricardo Santos. 
 Eerste WP3 deliverable beschikbaar: D3.1 Assessment of data and databases. Dit rapport geeft een overzicht van de 
  data die beschikbaar zal gemaakt worden en is te vinden op: http://www.emodnet- 
 biology.eu/documents/EMODnet-Biology-II/Deliverables-EMODnet-Biology-II/ 
 WP2 (species attributes) organiseerde haar eerste workshop in Parijs, Ifremer op 12-13 Februari. Er werd  
 samengezeten met verschillende mariene ecologen om functionele traits te bespreken en de integratie van die  
 informatie in WoRMS en EMODnet, alle informatie is beschikbaar op http://www.emodnet- 
 biology.eu/documents/Workshops/species-traits/. Er is ook nauwe samenwerking tussen EMODnet en FP7  
 DEVOTES rond de MSFD indicatoren.  
  WP5, dataproducten organiseerde haar eerste workshop in Ierzeke, januari 2014. Er werden gridded 
abundantie  kaarten gemaakt van enkele key soorten (i.e. Amphiura f., Gadus m., Calanus,  Marenzellaria).  
Workshop report beschikbaar op 
http://www.emodnet-biology.eu/documents/Workshops/WP5-Workshop-Ierzeke/Workshop-report/ 
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 PEGASO 
 People for Ecosystem-based governance in Assessing Sustainable  
 Development of Ocean and Coast 
Looptijd: 2 / 2010 - 1 / 2014 
Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Simon Claus, Nathalie De Hauwere 

Website: http://www.pegasoproject.eu/ 

 De belangrijkste doelstelling van PEGASO is verder bouwen op bestaande capaciteiten en gemeenschappelijke  
 nieuwe benaderingen te ontwikkelen ter ondersteuning van geïntegreerd beleid voor de kust-, mariene en maritieme 
  gebieden van de Middellandse en Zwarte Zee op een manier die in overeenstemming is met en relevant is voor de  
 implementatie van het ICZM-protocol voor het Middellandse Zeegebied. 

 PEGASO bouwt verder op bestaande capaciteiten voor de ontwikkeling van een nieuwe benadering in de  
 ondersteuning van geïntegreerd beheer van kustgebieden (ICZM) in de mariene en maritieme gebieden van de  
 Middellandse en Zwarte Zee, en dit volgens de richtlijnen van het ICZM Protocol voor de Middellandse Zee (Barcelona 
  Conventie, Boekarest Conventie) en de EU Integrated Maritime Policy. 
  
 VLIZ is partner in het PEGASO consortium, werkt actief mee aan WP3 (in uitvoering brengen van ‘Spatial Data  
 Infrastructure’ en de ontwikkeling van de projectwebsite en -portaal) en WP4 (indicatoren, scenario’s en  
 sociaaleconomische valuatie). Als ‘data- en informatiecoördinator’ is VLIZ verantwoordelijk voor het verzekeren van  
 een goede doorstroming van (meta)data en informatie tussen partners en eindgebruikers. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Eindconferentie in Antalya 
 - Eindproducten met medewerking van VLIZ (beschikbaar via http://www.pegasoproject.eu/links-9 - public  
 deliverables) 
      * D1.4B - Project Periodic Report (1st August 2011 - 31st January 2013) 
      * D3.2A - Report on the Mediterranean and Black Sea assessing SDI including existing viewers, their strength  
 and limits, and the characteristics of PEGASO geoportal development. 
      * D3.2B - Guidelines and training material for the SDI construction, geoportal and geonodes functionalities,  
 included data harmonisation and interoperability, following INSPIRE principles, specially oriented towards capacity  
 building with prototype. 
      * D3.3.A - Coastal and marine atlas for the Mediterranean and the Black Sea. 
      * D4.1 - Report and accompanying fact sheets documenting a populated core set of indicators for assessing  
 progress towards sustainable development in the coastal zones of the Mediterranean and Black Sea Basins 
      * D6.1 - Building and enhancing capacity internally, report and associated material and lessons learned from a  
 transdisciplinary project. 
      * D6.3 - Concept documents describing joint present and future initiatives and strategies building scientific  
 capacity in ICPC countries 

  
 MARBIGEN 
 Supporting research potential for MARine Biodiversity and GENomics in the 
  Eastern Mediterranean 
Looptijd: 11 / 2010 - 4 / 2014 
Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Francisco Hernandez 

Website: http://www.marbigen.org 

 MARBIGEN is een Europees project van het Instituut voor Mariene biologie en Genetica (IMBG) van het Griekse  
 centrum voor Marine Research (HCMR) gefinancierd in het kader van het zevende kaderprogramma. 
 Het doel is om ten volle gebruik te maken en het verder ontwikkelen van het onderzoekspotentieel van het IMBG  
 op het gebied van biodiversiteit. 

 Dit project wordt gecoördineerd door het Institute of Marine Biology and Genetics (Kreta). The main objectives of  
 this project are to exploit the full research potential of the Institute of Marine Biology and Genetics (IMBG) and to  
 expand its capacities in such a way as to place it firmly at the forefront of international research on marine  
 biodiversity and related disciplines (genetics, ecology and biotechnology). 
                                                                                                                                                   

 Recente activiteiten en producten: 
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 Geplande activiteiten:  
 -  Board of External Advisors (BEA): Jan Mees 
 -  Training in marine biodiversity data management 

  
 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 ontwikkelen voor multi-gebruik van de  
 oceanen voor energiewinning, aquacultuur en platform gerelateerd transport. 

 MERMAID ontwikkelt 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: 
 - Algemene vergadering in Athene (19-21/03/2014) 
 - Afwerken dissemination movie over het project 
 - Afwerken + drukken project booklet 
 - Voorbereiding eindconferentie 

  
 Micro B3 
 Micro B3 (biodiversity, bioinformatics, biotechnology) 
 Micro B3 (biodiversiteit, bio-informatica, biotechnologie) 
Looptijd: 1 / 2012 - 12 / 2015 
Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 

Website: http://www.microb3.eu 

 Micro B3 wil innovatieve bio-informatica benaderingen samen met een legaal kader ontwikkelen 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: 
 VLIZ deelname aan 16th Workshop of the Genomics Standards Consortium  
 VLIZ deelname aan Micro B3 Marine Metagenomics Bioinformatics training cursus 

  
 CSA Oceans 
 CSA in Healthy and Productive Seas and 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;  
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 2) het bevorderen van de totstandkoming van een strategische onderzoeks- en innovatie-agenda (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: 
 - Deelname aan de '6th CSA Oceans meeting' in Brussel op 05-03-2013 
 - Finalisatie van de  JPI Oceans promofilm waarin vooraanstaande nationale en Europese beleidsmakers een woordje  
 uitleg geven over het belang van gecoördineerde acties: http://www.jpi-oceans.eu/prognett-jpi- 
 oceans/About_us/1253960389448 
 - Selectie van een communicatiebureau om het design te ontwikkelen van de nieuwe JPI Oceans,  die zal worden  
 gelanceerd in het najaar van 2014 
 - Ontwikkeling van een voorlopige analyse van beleidsnoden. De deliverable rapporteert de huidige stand van zaken  
 wat betreft mariene en maritieme beleidsontwikkelingen en identificeert voorbeelden van wetenschap- 
 beleidsinteracties. 
 - Tenslotte publiceerde CSA Oceans een rapport wat betreft mariene onderzoeksinfrastructuur, opleidingen en  
 capaciteitsopbouw. Het rapport heeft als doel de lidstaten te ondersteunen bij een keuze van infrastructuur  
 investeringen waarbij internationale samenwerking noodzakelijk is. 

  
 ERA-MBT 
 Marine Biotechnology ERA-NET 
Looptijd: 1 / 2014 - 1 / 2018 
Financiering: EU-FP7 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.marinebiotech.eu 

 Het CSA MarineBiotech project heeft succes geboekt in het opzetten van een netwerk van financieringsinstellingen 
  en programmamanagers geïnteresseerd in gezamenlijke ondersteuning van marien biotechnologisch onderzoek. De  
 20 partners uit 13 landen hebben een voorstel ingediend voor een  Marine Biotechnology ERA-NET (ERA-MBT). Het 
  ERA-MBT wil, om de huidige versnippering en dubbel werk te voorkomen, de weg effenen voor gemeenschappelijke 
  programma's en samenwerkingen. Dit omvat de levering en het gebruik van gemeenschappelijke  
 onderzoeksinfrastructuur. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Deelname aan kick-off meeting met project consortium in Lillehammer op 30-31 januari 2014 
 - Ontwikkeling van nieuwe project website met behoud van enkele stijlelementen van het CSA MarineBiotech  
 project, om continuïteit aan te tonen 
 - Voorbereiding ontwikkeling van outreach materiaal (poster, ppt en doc templates,…) en communicatieplan en  
 communicatiestrategie 

 
 
 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  
 knowledge, 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: 
 Deelname aan Sea for Society meeting in Brussel 29/01/2014 

 North Sea Chefs & Fishermen 
 North Sea Chefs & Vissers 
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Looptijd: 6 / 2012 - 6 / 2014 
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.northseachefs.be 

 North Sea Chefs bestaat uit een team van enthousiaste ambassadeurs die duurzame vis, onbekende vissoorten en  
 bijvangst promoot. Het project wil chefs, hobbykoks en consumenten aanmoedigen om op een verantwoorde wijze  
 om te gaan met minder bekende duurzame vissoorten en bijvangst uit de Noordzee. VLIZ levert inhoudelijke  
 informatie over de biologie en ecologie van de soorten, visserijtechnieken en aanvoer door Belgische visserij en  
 duurzaamheidsaspecten van de soorten. 

 VLIZ maakt (vrijwillig) deel uit van de stuurgroep en werkgroep en levert wetenschappelijke informatie aan over  
 vissoorten en Belgische visserij. 

 Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten 

 
 ISECA 
 Information System on the Eutrophication of our Coastal Areas 
Looptijd: 8 / 2009 - 6 / 2014 
Financiering: Interreg 

Contactpersoon: Annelies Goffin, Carolien Knockaert 

Website: http://www.iseca.eu 

 ISECA zal het informatieplatform zijn rond eutrofiëring in de Kanaalzone.  Het ISECA-portaal zal toegang geven  
 tot meta-informatie binnen dit studiegebied over de actoren, dataproducten en communicatieproducten.   
 Een evaluatietool voor waterkwaliteit aan de hand van aardobservaties zal ter beschikking gesteld worden. Coördinator 
is Adrinord, Lille. Zowel VITO als VLIZ zijn partners voor België. 

 

 Recente activiteiten en producten: 
 -17-18/12/ 2013: Meeting in Porthsmouth.  
 -het project wordt verlengd voor drie maand zonder bijkomende financiering. 
 -VLIZ contacteert een diverser publiek om de ISECA questionnaire over de perceptie rond eutrofiëring in te vullen.  
 Fr en UK kijken wat ze kunnen doen. Voor de analyse zijn in totaal 300 antwoorden nodig . Momenteel zijn er   
 méér dan 380 antwoorden, maar het profiel van de deelnemers is  te gelijkaardig. VLIZ zal de questionnaire  
 verwerken in functie van communicatie over het onderwerp eutrofiëring naar een breed publiek toe. De  
 wetenschappelijke analyse wordt uitgevoerd door CEMARE in de UK. 
 -Final conference gepland 30juni-1 juli te Boulogne. Nausicaa is de trekker voor de organisatie. Eerste dag schetst  
 de problematiek in de vier landen, de monitoringsstrategieën en wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan het  
 fenomeen. De tweede dag betreft twee workshops 1) gericht op een wetenschappelijk publiek met focus op de  
 werking van de in ISECA ontwikkelde  web applicatie rond eutrofiëring. 2) gericht op 'informationmultipliers' met  
 focus op de educatieve tools ontwikkeld binnen ISECA. 

 
 GIFS 
 Geography of Inshore Fisheries and Sustainability 
 Geografie van de kustvisserij en Duurzaamheid 
Looptijd: 2012 - 2014 
Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën" 

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Marleen Roelofs 

Website: http://www.gifsproject.eu/en/ 

 Het Kanaal en de Noordzee zijn de thuisbasis van een uiterst belangrijke visserij-industrie die wordt geconfronteerd 
  met grote veranderingen en uitdagingen. Beleidsreacties op de achteruitgang van de visbestanden hebben sociaal  
 economische gevolgen voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van de visserij. Het doel van het GIFS-project is 
  om het socio-economische en culturele belang van kustvisserij in het studiegebied te verkennen en om een  
 demonstratieproject op te zetten met betrekking tot gemeenschapsversterking op basis van visserij. 

 Vissersgemeenschappen langs het Kanaal en de zuidelijke Noordzee worden geconfronteerd met uitdagingen en  
 veranderingen op een moment dat er strikte regels opgelegd worden en maatregelen genomen worden om de ‘crisis’ 
  in de visserijsector aan te pakken. GIFS is een belangrijk project gefinancierd door INTERREG IVA 2 Zeeën en  
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 streeft ernaar inzicht te verwerven in de sociaaleconomische en culturele betekenis van de kustvisserij om een  
 betere basis te bieden voor het visserijbeleid, strategieën voor kustvernieuwing en een duurzame  
 gemeenschapsontwikkeling. 
 VLIZ is 1 van de 6 projectpartners (University of Greenwich, University of Brighton, AGROCAMPUS Ouest,  
 Université de Bretagne Occidentale, Gemeente Middelburg, VLIZ) en verantwoordelijk voor de GIFS website,  
 activiteit 1: Kustzonebeheer en kustvisserij waarin samenwerking voorzien is met het  Coördinatiepunt Duurzaam  
 Kustbeheer en Activiteit 2.3: Visserijactiviteit in het verleden en het heden. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Fisheries Governance= inleiding en literatuurstudie als component van het eind rapport. Ondersteuning bij de  
 interviews lokale case=studies, 
 250 enquetes  bij toeristen en tweede bewoners in Oostende mbt aantrekkingskracht van visserij activiteiten op  
 toerisme. Opmaak van de project Fotogalerij. Opmaak van beschrijvende teksten per haven voor de havens van Belgie 
  en Zeeland. Historische tijdsreeksen voor NL kustvisserij verzameld en verwerkt tbv eindproducten. Bevraging voor  
 Franse tijdsreeksen. Opmaak abstractenboek ^Vissen in het Verleden 2013^. Opmaak Publiek verslag van  
 stakeholdermeeting 28 nov 2013. 

 
 SE FINS 
 SE FINS - Cluster programme 
 SE FINS - Cluster programma 
Looptijd: - 
Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën" 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 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  
 valorisatieproducten en de organisatie van het clusterevent (september 2014). 

 Recente activiteiten en producten: 
 - 2014.03.26: Start-up (Valorisation) meeting in Lille (France) 
 
 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: 
 Het jaarrapport van 2013 werd opgemaakt en werd ingediend bij de Hercules Stichting eind maart 2014. 
  
 De gerealiseerde milestones voor 2013 die ten volle gerealiseerd  werden zijn: 
 - Taxonomic webservices operationeel. 
 - Lancering van het data portaal van LifeWatch. 
 - Het zendernetwerk voor grote vogels is operationeel op het terrein. 
 - Het akoestisch telemetrie meetnetwerk ter ondersteuning van het palingbeheerplan is operationeel op het terrein. 
  
 - De data van het Vis Informatie Systeem (VIS) zijn ontsloten en publiek beschikbaar. 
  
 Milestones die ten dele gerealiseerd zijn: 
 - Het onbemand luchtvaartuig (UAS) voor het monitoren van Natura 2000 habitats is operationeel op het terrein. - 
 >Het toestel werd uitgetest. Er blijft echter een probleem aangaande de toestemming door Directoraat-generaal  
 Luchtvaart (DGLV) om het onbemande vliegtuig op de juiste plaatsen in te zetten.  
 - Akkoord bereikt dat de governance van de Taxonomic Backbone regelt. 
 -> Een aantal acties hebben de positie van de Taxonomic Backbone binnen de Lifewatch infrastructuur duidelijker  
 gemaakt. Er is een akkoord om in eerste instantie samenwerking te versterken tussen auqatische  registers  
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 (WoRMS, FADA, ScarMarbin, …). Dit dient nog verder uitgewerkt te worden en vastgelegd in een officiëel  
 akkoord. Een meeting gepland in mei 2014 zal hiertoe bijdragen. 
 - Flowcytometer operationeel aan boord van de Simon Stevin. 
 -> De flowcytometer is momenteel operationeel in het laboratorium en is op enkele dagen van installatie aan boord.  
 De nodige calibraties en het druke vaarschema zorgden echter voor uitstel van de installatie.  
  
  
 Taxonomic backbone: 
 In antwoord op een call die werd opgezet voor initiatieven die met behulp van een grant kunnen zorgen voor het  
 verder aanvullen van ontbrekende soorten en verder verbeteren van huidige taxonomische inhoud van het  
 wereldregister van mariene soorten (WoRMS), werden 17 applicaties ontvangen. Drie 3 applicaties hebben naast een  
 taxonomische bijdrage ook een bijdrage aan de thematische diepzee-lijst WoRDDS. 
   
 Alle formaliteiten zullen in de tweede helft van maart opgestart worden, alle contracten zullen tegen ten laatste 15 
  december afgerond zijn. 
 Op een extra pagina op WoRMS en LifeWatch zullen alle grants worden opgelijst (2012-2013-2014). 
  
 Tijdens een overleg met de mensen van Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem (BGBM) werden 
  afspraken gemaakt over de samenwerking op vlak van taxonomische services binnen PESI, BIOVEL en Lifewatch. 
  
 Observatoria: 
 Het fish tracking acoustic receiver netwerk wordt geïnstalleerd. Reeds een 11-tal acoustische receivers zijn intussen 
  uitgezet op het BDNZ. 
 Wat betreft het  GPS tracking netwerk voor zeevogels wordt alles in gereedheid gebracht voor het nieuwe  
 broedseizoen en de terugkeer van de kleine mantelmeeuw uit de overwinterplaatsen. De locatie van de antennes en 
  web cams in de haven van Zeebrugge dient te worden aangepast door het mogelijk verdwijnen van een deel van de  
 broedplaatsen. 
 Intussen kwamen ook de eerste vleermuisdetecties binnen van een detector geïnstalleerd aan het Marien Station  
 Oostende. Bijkomende installaties worden voorbereid. 

 
 De maandelijkse vaartochten met metingen op het BDNZ in kader van Lifewatch werden verdergezet. 
 In kader van de verdere uitbouw van het observatorium werd een raamakkoord opgemaakt met Marine@UGENT voor 
  wetenschappelijke ondersteuning bij de inzet van een aantal instrumenten en meetmethoden.  
  
  
 MRG 
 Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names 
 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, wereldwijd. 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - Nieuwe versie van de EEZ's beschikbaar (versie 8, feb 2014) 
 - OSPAR Regio's werden toegevoegd 
 - NAFO Areas werden toegevoegd 
 - Sources werden geüpdatet (http://www.marineregions.org/sources.php) 
 - Artikel werd aanvaard voor publicatie in Marine Geodesy 

  
 WoRMS 
 World Register of Marine Species 
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 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 namen van mariene organismen, waaronder informatie over synonymie. Terwijl 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: 
 - de integratie van de Nemys databank liep vertraging op. Momenteel zijn de Nematoda editors alle namen die  
 verschillen tussen Nemys & WoRMS aan het controleren. De eerste feedback hieromtrent wordt verwacht eind  
 maart. Het data management team is de identificatiesleutels in WoRMS aan het implementeren en testen. We  
 verwachten een "draft" website te hebben tegen mei. 
  
 - in februari organiseerde VLIZ een MolluscaBase workshop, om de details van het opnemen van een globale mollusca 
  soortenlijst in WoRMS/Aphia te bespreken. Naast de WoRMS hoofdeditors van de Mollusca waren ook editors van  
 niet-mariene en fossiele mollusca aanwezig. Het rapport van de workshop werd verspreid naar de SC en WoRMS  
 editor mailing lijst. 
  
 - Tijdens de MolluscaBase workshop kwam naar voor dat de huidige functionaliteiten om fossiele informatie te  
 capteren in WoRMS onvoldoende zijn. Er werd voorgesteld om hier een afzonderlijke workshop ("fossils in  
 WoRMS") rond te organiseren, in mei/juni. Er wordt momenteel gecommuniceerd over de mogelijke datum. De  
 workshop zal eerder kleinschalig zijn, met deelnemers die op dit moment al intensief bezig zijn met het  
 documenteren van fossiele informatie (in en buiten WoRMS). 
  
 - Begin 2014 werd een oproep onder de WoRMS editors gelanceerd om - kleine projectvoorstellen in te dienen om  
 de overblijvende (taxonomische) gaps in WoRMS te vervolledigen, en zo een bijdrage te leveren aan het verder  
 uitbouwen van de LifeWatch taxonomische backbone. In totaal ontvingen we 17 applicaties, waarvan er 16 werden  
 goedgekeurd. Alle grants worden gefinancieerd via LifeWatch en zullen vóór eind dit jaar afgewerkt zijn. Een  
 overzicht van alle goedgekeurde aanvragen, hun doelstellingen en het ontvangen LifeWatch bedrag zal binnenkort  
 online beschikbaar zijn. 
  
 - de verkiezingen voor de WoRMS Steering Committee zijn lopende. Er waren 2 beschikbare plaatsen en 4  
 mogelijke kandidaten. Elke editor kan nog tot eind maart zijn/haar stem uitbrengen.  
  
 - het activiteitenrapport 2013 van het WoRMS data management team is online beschikbaar:  
 http://www.marinespecies.org/docs/WoRMS_DMT_activities_report_2013.pdf 
 Dergelijk rapport wordt heel nuttig bevonden door zowel de SC als de editor gemeenschap, en zal dus een jaarlijkse 
  activiteit van het data management team worden, waarin alle verwezenlijkingen van het voorbije jaar (inhoudelijk,  
 technisch en ondersteunde activiteiten) worden opgelijst. 

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

Contactpersoon: Klaas Deneudt, 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: 
 * Pre-Kickoff meeting 14/01/2014 (BMM) 
 * Officiële Kick-Off meeting 13/03/2014(BMM) 
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 * Start doctoraatsbursaal Anja Nohe op 1 april. Anja zal 6 maanden op het VLIZ werken en 42 maanden bij het  
 Protistology & Aquatic Ecology lab (Universiteit Gent - Koen Sabbe). 
  
 Huidige activiteiten:  
 * website opzetten en content geven: www.4demon.be 
 * Overzicht opmaken van de bronnen die moeten gedigitaliseerd worden ten behoeve van WP4 - Eutrophiëring 

  
 AquaRES 
 Aquatic species Registry Exchange and Services 
Looptijd:  2014 - 2016 
Financiering: BELSPO/BRAIN 

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte 

 Website: 

 The World Registry of Marine Species (WoRMS) - including the Antarctic Register of Marine Species - and the  
 Freshwater Animal Diversity Assessment (FADA) database are major Global Species Directories (GSD) hosted in  
 Belgium. These data collections consist of authoritative taxonomic data, curated by international experts and  
 contribute to initiatives such as Catalogue of Life and LifeWatch. Species registries are an essential resource for  
 aiding biological research and species collection management.  
  
 The main objective of this project is to ensure and enhance the interoperability and public availability of both of  
 these aquatic species databases through the development of a generic set of web services. Such services can  
 guarantee the automatic and timely exchange of data between WoRMS and FADA, but also expose the data for  
 use in other initiatives and applications. On top of these web services, we aim to develop tools to perform data  
 quality control of species related data, by improving and extending the ‘fuzzy matching algorithm for genus and  
 species scientific names’ (Taxamatch) tool and building on the services made available through the FP7 BioVel  
 project.  
  
 Data from the FP7 BioFresh project and OBIS will be used as a test case to validate and improve the tools. Further  
 tests with data from biological collections and ecological monitoring data are envisaged to ensure that these services  
 are of interest to a wide range of institutes and researchers dealing with aquatic species data. 
  
 Coördinator:  Aaike De Wever, KBIN 
 Partners:  VLIZ, ULB-BIOMAR 

 Recente activiteiten en producten: 
 Het projectvoorstel AquaReS werd eind december goedgekeurd. Er gebeurde al een informeel overleg tussen de  
 drie partners in februari. Een meer officiële kick-off meeting is gepland op 28 april, en het eerste overleg met het  
 follow-up comité is gepland op 24 juni. 
 VLIZ is voorbereidingen aan het treffen voor een tijdelijke aanwerving, om deels de technische ontwikkelingen  
 binnen het AquaReS project te kunnen uitwerken. 

  
 EPC6 
 6th European Phycological Congress 
Looptijd:eenmalig 
 Financiering: 

Contactpersoon: Lennert Tyberghein 

Website: www.epc6.org 

 Opzetten van een evenement website voor het zesde Europees Algen Congres dat zal plaatsvinden in Londen van  
 23 tot 25 augustus 2015. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Website is opgezet 
 - Inhoud zal ingevuld worden door organisatoren van het congres 

 
 LOTTO 
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 North Sea Observatory (Lotto call "Sustainable development") 
 Noordzee-observatorium (Lotto oproep “Duurzame ontwikkeling”) 
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2014 
Financiering: Nationale Loterij 

Contactpersoon: Jan Seys 

 Website: 

 Uitbouw van een semi-automatisch zee-observatorium t.h.v. de Belgische windparken voor de monitoring van de  
 biodiversiteit van aangebrachte artificiële riffen en zeehondenplatforms. 

 Ter ondersteuning van natuurversterkende maatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee uitgevoerd door het  
 kabinet van de Minister Noordzee (plaatsing zeehondenplatforms; artificiële riffen) wordt een semi-automatisch  
 zee-observatorium opgezet. Met behulp van camera’s, sensoren en zender-ontvanger systemen kan ook het brede  
 publiek worden ingeschakeld bij de opvolging van deze beleidsacties. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Bijeenkomst op 17/03/2014 met agendapunten: stand van zaken m.b.t. aankoop en levering van meetapparatuur, 
  vissenreceivernetwerk focus op het rif in C-Power windpark, de eerste onderwaterbeelden van het artificieel rif  
 t.h.v. C-Power windpark, voorstelling van communicatieplan en verdere afspraken met betrokken partners. 

 
 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, ontwikkelen van innovatieve producten en diensten en het verhogen van de strategische  
 intelligentie 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 

  
 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 
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 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: 
 - Nieuwsberichtjes:  
      - Verdronken bossen Britse kust 
      - Voetafdrukken op het strand van Happisburgh 
      - Marine onderzoekt de Noordzee 
      - Seismische survey bij Raversijde en Oostende 
      - Overleg met Noordzee wrakduikers op donderdag 27/02/2014 
 - 1ste nieuwsbrief werd verstuurd (december 2013) 
 - Projectvergadering december 2013 
 - Adviescommissie januari 2014 
 - Stakeholderoverleg met duikers 
 - Voorbereiding tijdslijn voor projectwebsite 

 
 
 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: 
 Opmaak van draft Service Provider Contract met de Universiteit van Valparaiso, Ingenieurswetenschappen, voor de  
 formalisering van de deelname van het FOCA team aan het ICOS project 

 
 
 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  
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 morfodynamische, ecologische en fysisch-chemische gegevens, verzameld door de meetdiensten van de Vlaamse en  
 Nederlandse overheid. Het geïntegreerd aanbieden van deze gegevens vormt een belangrijke meerwaarde in het  
 proces van de evaluatie van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als multifunctioneel estuarien watersysteem. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - begin januari startte een nieuwe fase voor ScheldeMonitor:   nieuwe contract  voor de periode jan 2014-dec 2018 
 -een Visiedocument met de uitlijning van de geplande ontwikkelingen voor het dataportaal zal beschikbaar zijn eind  
 april. De nieuwe fase binnen ScheldeMonitor zet in op de ontsluiting van dataproducten die een overzicht zullen  
 bieden van de multidisciplinariteit van het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium. 
 -gebruikersanalyse en functionale analyse van het bestaande portaal bijna afgerond. Eerste ontwikkelingen zijn  
 gestart. 
 -een nieuwe website  voor  ScheldeMonitor is voorzien tegen eind 2014 
 -het portaal telde in december 2013 28.565.584 meetwaarden voor diversiteit soorten, fysico-chemie, hydro-en  
 morfodynamiek en ecologisch functioneren. De gegevens worden gecentraliseerd. 
 
 

 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 wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en voorspellingen te kunnen  
 maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen. 

 VLIZ verzorgt de oceanografische metingen die door Vlaanderen via Uantwerpen aan ICOS zullen worden  
 overgemaakt. VLIZ voert daarom metingen uit aan boord Simon Stevin, zal toestellen laten installeren aan boord van 
  ferries die langsheen de Chileense kust varen en onderzoekt de mogelijkheden om een 'ship of opportunity' te  
 vinden die vanuit Belgie met regelmaat ofwel naar Amerika ofwel naar Zuid-Afrika vaart 

 Recente activiteiten en producten: 
 Aangekochte toestellen werden begin januari geïnstalleerd in het wetlab van de Simon Stevin en worden  
 operationeel gemaakt. Dit omvat een nutriënt analyser, een doorstroom pH en zuurstof sensor en een fast  
 repetition rate fluorometer. 
 Samenwerkingovereenkomst met Chileense Univ Valparaiso voor uitrusten ferries is nog niet getekend en geplande  
 investeringen blijven voorlopig uit. Deadline is juni 2014.  
 Nieuwe overeenkomst met UAntwerpen ikv ICOS voor werkjaar 2014 werd ondertekend 
VLIZ zoekt uit of RV Mtafiti kan ingezet worden voor ICOS. 
 
 
 
 
 
 

 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 ontwikkeld binnen het MarBEF netwerk en  
 fungeert als het Europese node van OBIS. 

 Europees Biogeografisch Informatiesysteem. 
 Recente activiteiten en producten: 
 544 datasets online, goed voor 17,364,977 distributie records 

 

 

SPINCAM 
Looptijd: sinds 2008  
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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 ontwikkelen 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 ontwikkeling en integraal kustbeleid.  

De toepassing van een geharmoniseerde methode en de ontwikkeling 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: 

• Deelname aan de SPINCAM Annual meeting in (Santa Marta, Colombia, 2-5 december 2013).  
• Deelname aan de Executive Committee. Moderator van de Workshop 'Identification and development of 

regional indicators for the SPINCAM region: Panama, Colombia, Ecuador, Peru en Chili), op 2 en 3 december 
2013  
 

• Bezoek aan de nieuwe faciliteiten van het marien instituut van Colombia INVEMAR, in Santa Marta, Colombia (5 
december 2013) 

• Bezoek aan UNOPS en UNESCO offices in Cartagena de Indias, Colombia (6 december 2013). 
 
 

LIVIS 

Lage impact visserij 

Looptijd: september 2014- september 2015  

Financiering: AS4 (EVF) 

Contactpersoon: Thomas Verleye 

Website: 
Het project heeft tot doel het in kaart  brengen van de recreatieve visserij (inventarisatie) met bootjes (zeehengelaars 
en sleepnetten). 

LIVIS wordt uitgevoerd i.s.m. ILVO dat instaat voor het  identificeren van bottle necks die de doorstroming van 
recreatieve naar commerciële visserij mogelijk maken. ILVO zal advies formuleren hoe dat deze bottle necks kunnen 
weggewerkt worden. 

 

Recente activiteiten en producten 

Stage student Raoul Kleppe (NL, CAH Vilentum Almere ) loopt stage bij het VLIZ in mei 2014 om de voorbereidende 
fase van LIVIS uit te werken. Dit omvat o.a. het tellen van het aantal recreatieve vissers in de havens van Nieuwpoort, 
Oostende, Blankenberge en Zeebrugge . Informatie mb.t. het aantal gevangen vis, de doelsoorten, de frequentie van 
vaarten worden bekeken alsook definities en wetgeving. Er wordt een overzicht gemaakt van de Belgische wetgeving en 
die van de buurlanden. 

 

 2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE     FINANCIERING 

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

Contactpersoon: Jan Seys, Tina Mertens 

 Website: 

 Er wordt onderzocht hoe het VLIZ aan “filantropie” kan doen en hiervoor zijn lidgelden en eventuele schenkingen,  
 legaten en/of sponsorgeld kan inzetten. Voor dit doel wordt gemikt op nieuwe initiatieven die buiten de klassieke  
 taakstellingen en financieringscircuits van het VLIZ vallen en aansluiten bij het motto “iedereen heeft iets met de  
 zee… en wil ook zijn steentje bijdragen om een duurzame oceaan en een eerlijke noord-zuid relatie hierin op te  
 bouwen”.Momenteel wordt onderzocht hoe een strand- en zeeobservatienetwerk kan worden opgezet waarbij ook  
 de burger actief kan participeren. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Op 8 november 2013 ontving VLIZ een schrijven van minister Geens inzake de afwijzing van de aanvraag om erkend 
  te worden i.k.v. belastingvermindering voor giften in geld als instelling voor wetenschappelijk onderzoek. 
 Op 18 december 2013 richtte de voorzitter van de Raad van Bestuur van VLIZ een gemotiveerd schrijven naar  
 minister Geens om deze beslissing alsnog te herzien. VLIZ werd vervolgens door Belspo gecontacteerd voor verder  
 overleg. 
 Op 24 maart 2014 vond een overleg plaats tussen VLIZ en de nieuwe bevoegde ambtenaar, Pierre Moortgat, van  
 Belspo m.b.t. een eventuele herziening van de beslissing. Belspo zal ditmaal positief adviseren naar de bevoegde  
 minister om de beslissing te herzien. 
 
 
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: 
 - Voorbereiding nieuwe tellingen in het kader van hoofdstuk 1 van het Compendium voor Kust en Zee (juli 2014)  
 (Nieuwe survey van literatuurdatabanken & verkenning nieuwe informatiebronnen) 
 - Opname Web of science codes voor opmaak citation reports 
 - Visualisatie van mariene onderzoeksgroepen wordt bijgewerkt 
 
 

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: 
 -Analyse om de meest robuuste vragen toch te integreren in de Thematische ingang van de VLIZ-website is gestart 

 Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 
 Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 
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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: 
 Multibeam eind 2013 volledig operationeel na vele technische problemen. Mapping van BCP effectief gestart.  
 Eerste opnames gemaakt waarbij een ca. 6Nm brede strook tussen Nieuwpoort en Westhinder in kaart wordt  
 gebracht. Dit kadert ook binnen een project voor KULeuven (Jaak Monbaliu). Op vraag van OE werden ook al een  
 aantal wrakken in beeld gebracht. 

 Shrimp and oral history - Week of Taste 2013 
 Garnalenverhalen en mondelinge geschiedenis - Week van de Smaak 2013 
Looptijd: 5 / 2013 - 5 / 2014 
 Financiering: intern 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.vliz.be/nl/garnalen-pellen-en-mondelinge-geschiedenis 

 Tijdens de Week van de Smaak (14-24 november 2013) worden door Katrien Vervaele (maritiem auteur), het  
 Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en VLIZ vier sessies georganiseerd in vier Woon- en Zorgcentra aan de  
 kust voor klassen 3-4 de leerjaar. Ouderen gaan aan de slag met de kinderen rond de vaardigheden van het  
 garnaalpellen en mondelinge geschiedenis. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - 2013.11.29: Voorstelling van het project op de Studiedag 'Vissen in het verleden' (incl. abstractenboek) 
 - Publicatie in Journal Oral History Society (UK) 
 - Opmaak webpagina project (NL en EN) 
 - 2014.04: project wordt voorgesteld op CULKAS-meeting (intergenerationele kennistransmissie) in Segovia  
 (Spanje) 
 - Voorbereiding tekst voor Virtuele Land (website CAG) 

 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: 
 - Nieuwe communicatiecampagne om extra wetenschappers te enthousiasmeren: 4 postkaarten en mailing.  
 - VLIZ telt 7 wetenschappers die deelnemen aan deze online vraagbaak 

 Seafood guide - for professional users 
 Vis- & Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers 
Looptijd: sinds 2012  
 Financiering: intern 
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Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website: http://www.zeevruchtengids.org 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - Opmaak tweetalige website: www.zeevruchtengids.org (voor Belgische markt, NL-talig) en  
 www.guidedesespeces.org (voor Franse markt, FR-talig)  
 - Update FR-talige website met de 2013-gegevens 
 - Inhoudelijke aanpassingen voor de Belgische situatie (soortenlijst, aanvoer en visgebieden, import, consumptie) 
 - Update met 2014-cijfers momenteel aan de gang, incl. revisie door IFREMER (FR) en ILVO-Visserij (NL).  
 Lancering website voorzien: eind april 

 Het grote Noordzeeviskookboek 
Looptijd: sinds 2013 
 Financiering: intern 

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

 VLIZ verleent medewerking (informatieverstrekking vis- en zeevruchten) aan dit project (door As4-EVF en Vlaamse  
 overheid gesponsord) voor de opmaak van een commercieel boek (informatie en recepten) over Noordzeevis, schaal-  
 en schelpdieren. Redactie: Marc Declerq. Recepten: Felix Alen. Fotografie: Heikki Verdurme. Uitgeverij: Borgerhoff 
  & Lamberigts. 

 VLIZ verleent vrijwillige medewerking (informatieverstrekking vis- en zeevruchten) aan dit project (door As4-EVF en  
 Vlaamse overheid gesponsord) voor de opmaak van een commercieel boek (informatie en recepten) over  
 Noordzeevis, schaal- en schelpdieren. Redactie: Marc Declerq. Recepten: Felix Alen. Fotografie: Heikki Verdurme.  
 Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Advies over soortenlijst: 70 soorten weerhouden 
 - Deelname aan kick-off meeting (Gent, 23.01.2014) 
 - Ongoing: Nalezen en suggesties draft teksten opgesteld door Marc Declerq (2 corrigeerrondes) 
 
 

 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 

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  

Wetenschappelijke kerngroep, 11 april 2014                                                             16 



 communicatie met de expertengroep. 

 Recente activiteiten en producten: 
Deelname aan de MEMO conferentie 20-22 november 2013, georganiseerd door ILVO, met een poster en een Abstract.  
 

De lijst niet-inheemse soorten wordt geactualiseerd en uitgebreid met 2 nieuwe soorten.  

  
Abstract en poster voorbereid voor IAS BENELUX conference Gent 2 april 2014. Geselecteerd voor Oral Pitch  
 presentation op deze conferentie, 

  
                               

 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 voor  
 vissersvaartuigen 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: 
 Voorbereidingen beschrijvend rapport en wetenschappelijk artikel ism Duinkerkse auteur dr J Poirriez mbt Operatie  
 Dynamo en de deelname van de Vlaamse vissersvloot, op niveau van individueel schip 

 -Databank vloot werd on-line gezet (NL en Eng versie) 
 -Handleiding voor gebruik van de databank opgemaakt en on-line gesteld (NL en Eng) 
 

 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 

 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: 
- Afwerking en lancering Vademecum 'Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de 

Noordzee' 
- Voorstelling Compendium voor Kust en Zee op VLIZ Jongerencontactdag, Kustforum, Flanders Maritime Cluster, 
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UNESCO, etc. 
- Evaluatie huisstijl 
- Voorbereiding nieuwe initiatieven (mariene onderzoeksinfrastructuur, financiering voor marien onderzoek & 

innovatie) 
- Voorbereiding nieuwe tellingen marien onderzoekslandschap 
- Actualisatie van teksten Compendium voor Kust en Zee 
 

  
 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: 
 In de week van 17-21 maart ging er een door ODINAFRICA gesponsorde training door rond het beheren van  
 mariene biodiversiteitsdata ("ODINACRICA training course on Marine Biodiversity Data Management"). Het doel was 
  de deelnemers te leren hoe ze met mariene biologische data moeten omgaan (formaat, standardisatie en  
 kwaliteitscontrole) en hoe deze data kunnen bijdragen aan zowel Afremas als AfrOBIS (de Afrikaanse OBIS node).  
 VLIZ verzorgde 7 presentaties gedurende de training (onderwerpen: WoRMS, AfrOBIS, kwaliteitscontrole en  
 standaarden (metadata & taxonomie) en sociale aspecten van data management). In de komende maanden zullen  
 meerdere soortenlijsten van de deelnemers naar VLIZ gestuurd worden, die kunnen bijdragen aan het vervolledigen  
 van de Afrikaanse soortenlijst Afremas. 

 
 
 

3. 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, onderwijs 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: 
 De officiële opening van het EMODnet Secretariaat vond plaats in de Innovocean Site op 19 Februari 2014:  
 http://www.emodnet.eu/inauguration-event 
  
 Meer dan 110 deelnemers woonden deze opening bij - en ondermeer de directeur van DGMARE, IHO, IOC- 
 UNESCO en EWI stonden op het programma. Er werd ook een persmededeling na het event rondgestuurd:  
 'Jobcreatie door optimalisatie Europese datastromen zee-observatie'. 
  
 Tevens werden op 19 en 20 Februari ook parallelle vergaderingen tussen de IHO, DGMARE en MODEG gehouden  
 op de Innovocean Site. 
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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: 
 - draaien van de ontwikkelde QC stappen op een kopie van de OBIS databank. Eenmaal alle QC-stappen op punt  
 staan, zullen deze op de OBIS databank geïmplementeerd worden. 
  
 - Alle OBIS datasets werden in IMIS beschreven (metadata). VLIZ zal voor een verdere opvolging en aanvulling van  
 deze metadata zorgen: een overzicht van de ontbrekende metadata per dataset werd al voorbereid. VLIZ zal in de  
 komende maanden alle OBIS data providers contacteren, met de vraag om hun metadata te controleren en aan te  
 vullen, zodat de meest essentiële basisinfo (titel, citatie, contact …) voor elke dataset beschikbaar is. 
  
 - verderzetting van de opkuis OBIS namen die niet aan WoRMS kunnen gematched worden. In de volgende  
 maanden zullen de namen die niet in WoRMS voorkomen - maar wel in een andere online databank (cfr. ITIS, CoL,  
 PalaeoDB …) - naar de WoRMS editors gestuurd worden met de vraag of ze deze namen kunnen/willen verifiëren. 
 
 
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,  
 wind, golven, getij, ...) langsheen de Belgische kust en op het Belgisch continentaal plat. 

 Recente activiteiten en producten: 
 * De samenwerkingsovereenkomst wordt aangepast en ligt bij afdeling Kust voor nazicht. 
 * Afdeling Kust zal een dataportaal online zetten met alle data van het Meetnet Vlaamse Banken, incl. historische  
 data. Dit portaal komt in 2014 online. 

  
 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, ontwikkeling en beheer van databanken voor monitoringsgegevens en  
 visserijbioloigische data met betrekking tot de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en voor literatuurgegevens. 
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 Recente activiteiten en producten: 
 In het kader van de samenwerkingsovereenkomst werd overleg georganiseerd rond de uitbreiding van de bestaande  
 macro-, epibenthos en zooplankton databank die door VLIZ werd ontwikkeld. De vraag naar de opslag van  
 bijkomende gegevens binnen dezelfde databank werd besproken en het benodigde werk werd ingepland. 

 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: 
 - Nieuwe kaart beschikbaar: Exclusive Economic Zone, boundaries (EEZ) - version 8 

  
 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 

 Website: 

 VLIZ en NIOZ zullen samenwerken i.k.v. mariene onderzoeks- en monitoringsprogramma’s, meer bepaald door het  
 wederzijds ter beschikking stellen van data, materiaal, faciliteiten, kennis en expertise. Tevens wordt er ingezet op  
 een gezamenlijke aanpak voor kennisontwikkeling en -verspreiding, het opzetten van onderwijsprogramma’s en het  
 onderhouden van contacten met andere organisaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van  
 zeewetenschappen. 

 Recente activiteiten en producten: 
 * In samenwerking met NIOZ werd de winch van de ROV hersteld. 
 * De container voor de ROV is besteld en wordt geleverd eind april 2014, 
 * I.s.m. UGent wordt de ROV container op de RV Pelagia getest begin mei. 

  
 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.  Ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen  
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   - (1) KMFRI en het zeewetenschappelijk netwerk in Kenia, en 
   - (2) het VLIZ en het zeewetenschappelijk netwerk in Vlaanderen, België.  
 2.  Ondernemen van gezamenlijk veldwerk, onderzoeksexpedities, experimenten, monitoring en  
 observatieprogramma's.  
 3.  Uitwisseling van kennis en uitwisseling van (1) facultair, onderzoeks- en academisch personeel, (2) technische  
 deskundigen (ICT-specialisten, gegevens- en informatiemanagers, mariene technici, nautische deskundigen,  
 communicatiespecialisten, enz.) en (3) studenten.  
 4.  Capaciteitsopbouw voor onderzoek, technologische ontwikkeling (incl. onderzoeksschepen en navigatie- en  
 bemonsteringsapparatuur), data management, en onderwijs.  
 5.  Uitwisseling van gegevens en informatie.  
 6.  Gezamenlijk produceren van afgeleide producten uit onderzoek, data en informatie (bijvoorbeeld gezamenlijke 
  wetenschappelijke publicaties, communicatie en voorlichting van producten zoals websites, boeken, posters,  
 multimedia enz.) 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Data rescue: 56 datasets (afkomstig uit thesissen en rapporten) werden ondertussen gearchiveerd in MDA en   
 ontsloten in IMIS. Deze omvatten o. a. abundanties, soortenlijsten (e.g. van algen, zeegrassen, vissen, benthos,   
 …), omgevingsvariabelen (saliniteit, pH, T, korrelgrootte (sediment), etc.) en biologische karakteristieken van de   
 verschillende habitats (mangroves, zeegrassen, koralen) vnl. Bestudeerd tussen 1985-1997 in Kenia.  
 - Capacity Building: een missie van VLIZ naar KMFRI ging door in januari 2014 om een wetenschappelijke 
opleiding aan boord van Mtafiti te verzorgen voor KMFRI staff en studenten (20/01/2014-26/01/2014). Vergaderingen  
 omtrent het MoU actieplan, data management, organiseren van een conferentie etc. vonden ook plaats. 
 - De commissioning van RV Mtafiti is doorgegaan op 27 januari 2014 in aanwezigheid van een Belgische 
delegatie en de president van Kenia. 
 -PROJECT: VLIR-INCO 2014 proposal is ingediend (26/02/2014) (partners: KMFRI, VLIZ, Ugent, VUB) om een  
 conferentie te organiseren in Kenia met als doel de mariene onderzoeks- en onderwijsprioriteiten van Kenia te  
 identificeren. 
 -PROJECT: JRS Biodiversity Foundation pre-proposal is ingediend (21/02/2014) i.s.m. KMFRI en IODE omtrent  
 innovatieve methodes voor het verzamelen van biodiversiteitsdata: “Characterization of the East African marine  
 biodiversity through innovative molecular (meta-barcoding) and imaging techniques using the new RV Mtafiti”. 
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