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1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE FINANCIERING 
 

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: 
 - overleg met follow-up comité en relevante externen ging door op 24 juni, in Brussel. Tijdens dit overleg werd een 
algemeen overzicht van de projectinhoud  gegeven, en werd gediscussieerd over onder andere de mogelijke verdere 
uitbouw van zowel WoRMS als FADA en hoe de samenwerking tussen beide systemen en hun editors kunnen verbeterd 
worden. 

- Lorenzo Bovit werd aangeworven als IT specialist en ontwikkelaar en zal de technische taken binnen het AquaRES 
project uitvoeren.  

- In de voorbije maanden werd zowel technisch als inhoudelijk overleg gepleegd om de uit te voeren taken te kunnen 
opstarten. Er wordt een workshop gepland in september 2015, waarvoor de eerste voorbereidingen ook van start gingen. 
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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;  
 2) het bevorderen van de totstandkoming van een strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) en een  
 implementatieplan (iPlan) volgens de visie en doelstellingen van JPI Oceans; en  
 3) het voorstellen van procedures en instrumenten om de lange-termijn samenwerking binnen de JPI Oceans te  
 bevorderen. 

 Recente activiteiten en producten: 
- Deelname aan de '7th CSA Oceans Project' meeting op 09/11/2014 waar de draft van het 'Strategic Research  
 and Innovation' agenda in detail werd geëvalueerd; de finale versie werd gepland voor het najaar van 2014. 
 - De finale conferentie van CSA Oceans zal worden georganiseerd op 7 mei 2015 in de KVAB, Brussel. Een  
 werkgroep werd samengesteld om de inhoudelijke invulling en praktische organisatie te stroomlijnen. 
 - De vernieuwde JPI Oceans website werd gelanceerd op 29/08/2014, een vernieuwde nieuwsbrief werd ontwikkeld  
 waarmee dit nieuws werd aangekondigd. 
 

EMBRC 
European Marine Biological Resource Centre 
Looptijd: / - / 
Financiering: Hercules Stichting 
Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse 
Website: http://www.embrc.eu/ 

 EMBRC zal gedistribueerde infrastructuur vormen voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene  
 onderzoeksstation in Europa. Het vormt een virtueel netwerk van mariene stations voor de studie van mariene  
 soorten, biodiversiteit en ecosysteem functionering, ontwikkelingsbiologie en –evolutie, biogeochemie, global  
 change, biomedische wetenschappen en mariene producten. 
 EMBRC zal eindgebruikers van KMO's, academia en bedrijven voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit, de  
 geassocieerde meta-data and extraheerbare producten. 
  
 Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, gedediceerde ‘omics’ platformen,  
 structurele biologische  faciliteiten en beeldvorming (microscopy, cytometry...). 

 De Vlaamse bijdrage wordt gecoördineerd door lab Mariene Biologie UGent en VLIZ waarbij VLIZ instaat voor het ter 
  beschikking stellen van zeegaande en walfaciliteiten en technische ondersteuning 

 Recente activiteiten en producten: 
 Finale goedkeuring subsidie EMBRC infrastructuur door Hercules goedgekeurd. Subsidieovereenkomst UGent- 
 Hercules en samenwerkingsovereenkomst UGent-VLIZ om EMRBC project te laten starten in 2015 liggen voor ter  
 bespreking. 

 

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 . 
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 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 tweede algemene vergadering ging door van 17 tot 18 September in Horta, Portugal, en had 35 deelnemers. 

EMODnet biologie werd uitgenodigd om deel te nemen aan de OSPAR-COBAM meeting in Göteborg, om mogelijke 
samenwerking te onderzoeken in het kader van de MSFD indicator ontwikkeling (Descriptor 1,2,4,6). 

Het jaarlijkse rapport werd ingediend en is momenteel onder revisie. 

EMODnet biologie nam deel aan de EMODnet workshop op 6 oktober 2014 die georganiseerd werd tijdens de EurOCEAN 
Conferentie. 
 

EMODnet Central Portal 
European Marine Observation and Data Network -Central Portal 
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - central portal 
Looptijd: / 2013 - / 
Financiering: Departement economie, wetenschap en innovatie 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 
Website: http://www.emodnet.eu 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
 De technische functionaliteit waarbij verschillende thematische webservices van EMODnet kunnen bevraagd worden  

 en geïntegreerd worden is momenteel in test en toegankelijk via www.emodnet.eu/dataservices 

 

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 een tweede Project Management Team (PMT) meeting, georganiseerd door de Marine Institute,  
 Galway op 2-4 september 2014 voor de bespreking van de realisaties en de planning van de verschillende werk 
pakketten/activiteiten. 
 - De eerste call zal worden opengesteld op 18/10/2014 voor projecten die zullen starten eind 2014/begin 2015. 
  De call documenten werden besproken op de PMT meeting en een vooraankondiging werd gelanceerd op de website 
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  en uitgestuurd via mail. 
 - Een stakeholdermeeting zal worden georganiseerd in Lissabon op 29 oktober 2014. Tijdens deze meeting zal  
 er tijd voor netwerking en partnering worden ingelast, en zullen de stakeholders worden bevraagd over  
 onderzoekstopics die in een volgende call aan bod kunnen komen.  
 - Communicatieproducten worden ontwikkeld om gedurende het 4-jaar lopende project te gebruiken 

 

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: 
 - Het manuscript over de kwaliteitscontrole op de EurOBIS en OBIS data werd begin september ingediend bij het 
tijdschrift “Database” (Oxford Journal).  

- EurOBIS en de beschikbare QC procedures werden tijdens de European Marine Biology Symposium (EMBS, 8-12 
september) voorgesteld. Dit gaf veel positieve feedback, en ook de belofte dat in de volgende maanden een aantal 
nieuwe datasets zullen toegeleverd worden, vooral uit de Witte Zee. 

- Er werden 42 nieuwe datasets toegevoegd, vooral via bijdrages uit het EMODnet project. Totaal aantal datasets nu 
beschikbaar: 614, goed voor 18.373.859 distributie records. 

 

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: 
 - FOCA-ICOS instrumenten aangekocht en team heeft instrumenten ontvangen in Chili: 2 CONTROS sensoren en  
 1 SUNA 
 - FOCA-ICOS team aanwezig op ICOS science conference in Brussel (23-25 sept 2014). 

 

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  
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 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  
 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: 
 - Rapport activiteit 1 Kustzonebeheer en kustvisserij gepubliceerd 
 - Position Paper: Inshore Fisheries too important to ignore, gepubliceerd 
 - Analyse NL, EN, FR en UK visserijstatistieken, screening voor kustvisserij data, beschrijving van metadata 
 - TourFish meeting Hastings 23 juni 2014: INTERREG 2 zeeën cluster Toerisme en Visserij 
 - Agrocampus stakeholder meeting juni 2014: Kustvisserij en Toerisme 
 - Final stakeholder meeting en final conference in Greenwich 3 september 2014: lancering van de GIFS wiki pagina  
 en interactieve kaart 
 - Updaten GIFS website, aanvullen met nieuwsberichten 
 - Landscapes of fishing photogallery online 
 - tentoonstelling in de bibliotheek van Oostende voor fototentoonstelling "Landschappen van de visserij" (activiteit  
 van Universiteit Greenwich)  juli 2014 

 

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: 
 eerste ICOS wetenschappelijk congres bijgewoond. , aansluitend eerste samenkomst oceanografische "Monitoring  
 Stations Assembly" bijgewoond. Oceanografische Thematisch Centrum moet nog worden uitgebouwd maar  
 deelname als volwaardige partner is daar bevestigd en ontbrekende informatie ingewonnen over technische aspecten  
 monitoring (aanvaarde technieken, calibratie, standaarden,….) 
  
 Samenwerking met Univ. Valparaiso ondertekend, sensoren geleverd in Chili en installatie meettoestellen wordt  
 voorbereid. 

 

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: 
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  De finale conferentie ISECA vond plaats op 30 juni - 1 juli 2014 en werd georganiseerd door Nausicaa. 

Het finale rapport wordt verwacht in voorjaar 2015. 
 

LifeWatch.be 
Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models  
and datasystems. 
Looptijd: sinds 2012 doorlopend 
Financiering: Hercules Stichting: LifeWatch 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 
Website: http://www.lifewatch.be 

 Lifewatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar  biodiversiteit, klimaat- en milieu impact.  
 Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI)  integreert verschillende biodiversiteits observatoria, databanken,  
 web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage  
 aan LifeWatch. 

 Recente activiteiten en producten: 
  De geplande milestones voor 2014 zijn: 
   
 VLIZ 
 - Het in beeld brengen van het zooplankton van de Noordzee met de Video Plankton Recorder (December) 
 - De installatie van het akoestische viszendernetwerk in het Belgisch deel van de Noordzee (Oktober) 
 - Het organiseren van een thematische mariene technische LifeWatch meeting (Juni) 
 - Het ontwikkelen van data exchange services om WoRMS met FishBase te synchroniseren (Augustus) 
 - Het ontwikkelen van de document mapping databank structuur en het oplijsten van de web service vereisten  
 voor FADA, RAMS en WoRMS (November) 
 - Taxonomic Backbone data grants: toevoegen van ten minste 3000 nieuwe namen aan WoRMS en revisie van ten  
 minste 5000 namen die al in WoRMS zitten (December) 
 - Integratie van de Nemys databank in Aphia, met inbegrip van de goed gebruikte determinatiesleutels en links  
 naar publicaties (September) 
 - Opzetten van MolluscaBase, een globale databank voor Mollusca soorten (alle milieus, zowel recent als fossiel)  
 (December) 
  
 INBO 
 - Het beschikbaar maken van de data van het vogelzendernetwerk als open data (Juli) 
 - Het beschikbaar maken van de data van het Watervogels data systeem als open data (September) 
 - Het operationeel zijn van de bird radar (November) 
 - De lancering van de Seabirds applicatie (December) 
   
 Activiteiten per LifeWatch component: 
 TAXONOMIC BACKBONE 
 - Er werden 17 LifeWatch grant applicaties goedgekeurd voor het verder aanvullen van ontbrekende soorten en  
 verder verbeteren van de huidige taxonomische inhoud van WoRMS. 4 individuele projecten werden reeds afgerond. 
  De rest van de contracten zullen ten laatste tegen 15 december afgerond zijn. 
 - Het World Register of Introduced Marine Species (WRIMS) is in voorbereiding. In samenwerking met Shyama  
 Pagad (Invasive Species Specialist Group) en met financiële steun van EMODnet Biology wordt een overzicht  
 gemaakt van alle geïntroduceerde mariene soorten wereldwijd. Het grootste deel van de aangeleverde data werd  
 reeds opgeladen in de Aphia databank. Momenteel wordt een grondige kwaliteitscontrole doorgevoerd van de reeds  
 aangeleverde data. 
 - … 
  
  
 OBSERVATORIA 
 - De fytoplankton flow cytometer werd operationeel aan boord van de Simon Stevin in mei 2014. Metingen kunnen 
  geautomatiseerd verlopen, maar supervisie blijft nodig.  Onderhoudsprocedures worden besproken. 
 - Voor de installatie van het fish tracking acoustic receiver netwerk werden in totaal 51 vemco receivers uitgezet op  
 het Belgisch Deel van de Noordzee en in de Westerschelde. 1 real-time vemco receiver werd geïnstalleerd op de B02 
  Belwind windturbine. Real-time connectie wordt uitgewerkt. 
 - Web cam + WIFI + batcorder werden geïnstalleerd C-Power windturbine. Real time data connectie met het MSO 
 wordt voorzien. 
 - De winch voor de Video Plankton Recorder werd geleverd. Dek kabel wordt 8 oktober geleverd. Eerste volwaardige  
 tests gepland voor oktober-november. 
 - Van de 4 doktoraatstudies in samenwerking met Marine@UGent die zullen bijdragen aan de uitbouw van het  
 marien Lifewatch observatorium starten er 3 op 1 oktober, 1 op 1december. 
 - Op 21 juni 2014 heeft LifeWatch meegedaan met de Ocean Sampling Day. 
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 OUTREACH: 
 - Er werden verschillende nieuwsberichtjes gepost op LW.be, onder andere over de Ocean Sampling Day. 

 
MEETINGS: 
 3-5 juni 2014: Technische meeting over het LifeWatch Virtual Laboratory met alle Europese LifeWatch  
partners. 
 

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 

 - Observaties kustjachthavens voor capaciteitsmeting van de recreatieve vloot nagenoeg gefinaliseerd 
 - Intensiteitsmetingen m.b.t. de sportvisserij in kustjachthavens en vanop de RV Simon Stevin worden verdergezet 
 - Verderzetting vergelijkende studie van de wetgeving m.b.t. de recreatieve visserij in België en buurlanden 
 - Voorbereiding en uitvoering interviews (verzamelen contactgegevens havenmeesters, jachtclubs, vis-equipment  
 shops, beleidsmakers, etc.) 
 - eerste overleg van de begeleidingsgroep 15 september 2014 

 

LOTTO 
 North Sea Observatory (Lotto call "Sustainable development") 
 Noordzee-observatorium (Lotto oproep “Duurzame ontwikkeling”) 
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2014 
Financiering: Nationale Loterij 
Contactpersoon: Jan Seys, Karen Rappé 
 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: 
 3 & 4 september  2014: vanaf de RV Simon Stevin: zeewetenschappelijk duiken op de artificiële riffen op zowel de 
  Thornton- als de Blighbank. Verzamelen van schraapstalen van het epibenthos, het maken van videobeelden,  
 bezenderen van kreeft. 

 

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

 

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: 
 - Verspreiding van project booklet (Pirlet et al. 2014) onder partners en end-users 
 - Aanvullen MERMAID-wiki op basis van de booklet 
 - Opstellen van nota ter voorbereiding van de eindconferentie (accommodatie, organising committee, voorstel  
 programma, voorstel sprekers, etc.) 

 

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 nam deel aan de Ocean Sampling Day op 20 juni 2014. VLIZ stelde een persmededeling op, samen met ILVO,  naar 
aanleiding van Ocean Sampling Day, de EU zal beeldmateriaal van VLIZ gebruiken voor een promofilm. 

 

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 
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 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: 
 - Contourieten toegevoegd, op basis van paper (Rebesco et al., 2014),  
 http://www.marineregions.org/sources.php#contourite 
 - Laatste versie van de GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names werd opgenomen in Marine Regions. Het  
 integreren van de ACUF Gazetteer is volop aan de gang.  
 - Opkuis van place types 
 

North Sea Chefs & Fishermen 
 North Sea Chefs & Vissers 
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: 
 - 2014.05.15 Bijwonen stuurgroepvergadering @SDVO 
 - Opmaak technische fiches (4); doelgroep: chefs 
 - Advies over de soorten uitgestuurd naar chefs op 2014.05.20 
 - Advies over foutief gebruikte namen door NZC (grietbot, bruine krab) 
 - Advies over poster communicatie naar vissers 
 - 2014.06.25 Bijwonen werkgroepvergadering @SDVO 

 

OPN 
Oceans Past Network 
Looptijd: / - / 
Financiering: COST (European Cooperation in Science and Technology) 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

 Recente activiteiten en producten: 
OPP recent goedgekeurd. Voorbereidende fase (administratief). Eerste overleg in November 2014 (Brussel). 
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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: 
 - gedrukte publicatie "Integrated Regional Assessments in support of ICZM in the Mediterranean and Black Seas",  
 in samenwerking met IOC-UNESCO 

 

ScheldeMonitor 
ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde- 
estuarium 
Looptijd:  sinds 2004  
Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 
Contactpersoon: Annelies Goffin 
Website: http://www.scheldemonitor.org 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 Het Scheldeportaal wordt herwerkt. 

 

SeaDataNet II 
SeaDataNet II - Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data  
Management 
Looptijd: 10 / 2011 - 9 / 2015 
Financiering: 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 
Website: 
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SeaDataNet II is een Europees project waarin meer dan 50 partners - voornamelijk datacentra van Europese mariene  
instituten - zich organiseren om metadata en data via een gemeenschappelijke infrastructuur aan te bieden. 

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

Recente activiteiten en producten: 
 -Deelname aan de SDN Steering committee meeting van 22 september te Split.  
 -Deelname aan de SDN technical meeting van 23 september te Split.  
 Bijdrage ivm biologische data formaten. 
 - Presentatie voortgang implementatie biologisch data formaat tijdens SDN plenary meeting 24-25 te Split. 

  

SeArch 
Archaeological heritage in the North Sea 
Archeologisch Erfgoed in de Noordzee 
Looptijd: / 2013 - / 2016 
Financiering: IWT-SBO 
Contactpersoon:  Jan Seys, Nathalie De Hauwere, Hans Pirlet 
Website: http://www.sea-arch.be 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - Projectmeeting 18/06 
 - Uitwerking tijdslijn voor projectwebsite: testversie van tijdslijn online 
 - Voorbereiding SeArch-studiedag 24 november 2014 in het Provinciaal Hof te Brugge (opstellen programma,  
 vastleggen accommodatie, versturen uitnodiging, etc.) 
 - Website is vertaald in het Engels 

 

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: 
 VLIZ nam deel aan het clusterevent (september 2014) 
 

SFS 
Sea for Society 
Looptijd: 6 / 2012 - 11 / 2015 
Financiering: EU-FP7 
Contactpersoon: Karen Rappé 
Website: http://seaforsociety.eu 
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 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: 
 - 2014.06.16-17: Organisatie en deelname Workshop in Oostende (@InnovOcean site) 
 - 2014.09.16-17: Deelname Consensus Workshop, Brussel (Karen Rappé, Nancy Fockedey, Arnoud Huisman) 
 

SPINCAM 
Looptijd: sinds 2008  
Financiering: Flanders-UNESCO Trust Fund for Science 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 
 Website: http://www.spincamnet.net/ 
Het project heeft tot doel een ICAM indicator raamwerk te 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: 
Geen recente activiteiten te melden 

 

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 zal concreet het volgende realiseren: 
 - het opzetten van een volledige operationele infrastructuur voor de harvesting, ingestie, mapping en verrijking van  
 de onderzoeksinformatie 
 - de ontsluiting van de geïntegreerde onderzoeksinformatie via een aantal interfaces waardoor de volledige informatie 
  bevraagbaar is door mens en machine 
 - een visualisatie-omgeving waarbij de data consumenten zullen geassisteerd worden bij het maken van visualisaties  
 en analyses op de beschikbare data 
  
 WILOD heeft nog geen systeem of formaat beschikbaar om de metadata over datasets te capteren. VLIZ zal  
 hieromtrent advies geven en het geheel mee helpen uitwerken, alsook de metadata van de reeds beschreven  
 datasets in IMIS op het WILOD niveau beschikbaar maken. 

 Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 
 

WoRMS 
World Register of Marine Species 
Wereldlijst van Mariene Soorten 
Looptijd: doorlopend 
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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: 
- Er is een kleine WoRMS workshop gepland op de World Conference of Marine Biodiversity (WCMB), in Qingdao (13-16 
oktober). Doel van de workshop is om de laatste ontwikkelingen aan WoRMS voor te stellen, alsook om de lancering en 
uitbouw van een Chinees soortenregister te bespreken. Daarnaast is er ruimte voor discussie met de aanwezige editors 
(en andere geïnteresseerden). 

- De lancering van het World Register of Introduced Marine Species (WRIMS) wordt uitgesteld tot eind dit jaar. De 
verwerking, controle en verbetering van de aangeleverde data neemt meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien. 

- Integratie van de Nemys databank in Aphia werd voltooid, en de nieuwe Nemys website is online: world database of 
free-living marine nematodes (http://www.nemys.ugent.be/). Momenteel wordt een editor-netwerk uitgebouwd, zodat 
de info in Nemys makkelijk up-to-date kan gehouden worden. Er wordt ook gedacht aan een workshop (eerste helft 
2015) om de nieuwe editors wegwijs te maken in de online interface. 

- De eerste data grants werden afgewerkt. Er is een web pagina in voorbereiding die alle grants – met hun resultaten en 
eindrapport – oplijst. Ruwweg zullen tegen eind 2014 zo’n 3.000 nieuwe namen aan WoRMS zijn toegevoegd, en zullen 
ten minste 5.000 namen gereviseerd worden. 

- Het werk voor MolluscaBase gaat verder. Het concept van MolluscaBase werd door de editors al op 2 gelegenheden 
voorgesteld (poster/presentatie). De CLEMAM databank werd al geïntegreerd in Aphia, en een gelijkaardige actie loopt 
momenteel voor de Indo-Pacific Mollusca Database. Binnenkort worden ook de eerste data vanuit de zoetwater en 
terrestrische groepen verwacht. 

- De pilootprojecten voor het verzamelen van traits zijn afgerond. Momenteel worden de data van body sizes klaargezet 
om op te laden in de Aphia databank. Van zodra de terminologie voor de andere traits is uitgewerkt (als onderdeel van 
het EMODnet Bio project), zullen ook andere traits worden opgeladen en beschikbaar worden gemaakt. 
 

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: 
* Overzicht bronnen (Project Zee, Concerted Research Actions, BMB, oude theses, ea) werd aangevuld 

* Publicaties Project Zee (1970-1976) ingescand en ingevoerd in IMIS 

* Digitisatie van data door jobstudenten (juli, augustus, september) 

* WP4 meeting met ODNatuur, REMSEM, PAE en VLIZ 

* Constructiefase spatio-temporele database 
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2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE FINANCIERING 
  

AfReMaS 
 African Register of Marine Species 
 Afrikaans Register van Mariene Soorten 
Looptijd: doorlopend 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Wim Decock, Leen Vandepitte, Bart Vanhoorne 
Website: http://www.marinespecies.org/afremas 

 Het Afrikaanse Register van Mariene soorten is een taxonomische databank met een overzicht van de mariene  
 soorten die waargenomen werden langs de Afrikaanse kusten. 

 Het Register werd oorspronkelijk uitgewerkt als MASDEA, het mariene soortenregister van Oost-Afrika. De  
 geografische scope werd onder impuls van ODINAFRICA uitgebreid tot alle Afrikaanse mariene wateren.  
  
 De verdere aanvulling van de lijst zal een samenwerking zijn tussen ODINAFRICA, verschillende Afrikaanse mariene  
 wetenschappers en het VLIZ. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Geen recente activiteiten te melden 
 

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: 
 - Uitwerken van structuur nieuwe website 
 - Evaluatie Compendium voor Kust en Zee (2013) in overleg met sleutelpersonen (auteurs, lectoren, etc.) 
 - Update teksten hoofdstuk 2 Compendium voor Kust en Zee 
 - Controle van hyperlinks in teksten van het Compendium voor Kust en Zee 
 - Toevoegen dossiernummers van Belgische en Vlaamse wetgeving 
 - Toevoegen van hyperlinks naar Europese wetgeving 
 - Voorbereiding nieuwe afgeleide producten (wegwijzer mariene financieringsinstrumenten en overzicht  
 onderzoeksinfrastructuur mariene onderzoeksgroepen) 
 - Jaarlijkse telling van het marien wetenschappelijk landschap (01/07/2014) in het kader van hoofdstuk 1 van het  
 Compendium. 
 - Uitdiepen van de kartering marien wetenschappelijk landschap in overleg met ECOOM en de VRWI. 
 - Inleidend overleg met nieuwe partners in de expertengroep 'Compendium voor Kust en Zee (2015)': VRWI en  
 secretariaat Flanders’ Maritime Cluster 
 

DuurzameVis@UGent 2014 
Sustainable Fish Week @UGent (2014) 
Duurzame Visweek @UGent (2014) 
Looptijd: 8 / 2014 - 11 / 2014 
Financiering: UGent, Marine@UGent en dienst communicatie UGent; enkel personeelstijd voor VLIZ 
Contactpersoon: Jan Seys, Nancy Fockedey, Jan Reubens 
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Website: https://www.facebook.com/DuurzameVisUGent 

 Duurzame Visweek@UGent (4-6 november 2014) heeft twee doelstellingen: (1) het aanbod van vis en  
 zeevruchten in UGent-restaurants verduurzamen; (2) sensibilisering van studenten en personeel die maaltijden  
 nuttigen in deze resto's (campagne en debat).  Thema editie 2014: ontkrachtigen van de mythes rond aquacultuur. 

 VLIZ ondersteunt de 2014-editie door:   
 - Meevolgen vergaderingen en toeleveren van advies over vis en zeevruchten, visserij & aquacultuur, over experten  
 ter zake  
 - Mee opstellen communicatiestrategie rond campagne  
 - Modereren debatavond  
 - Mee beheren Facebook-pagina:  www.facebook.com/DuurzameVisUGent 

 Recente activiteiten en producten: 
 -Startvergadering (14 augustus 2014): uitdenken campagne en communicatiestrategie voor 2014  
 - Toezegging moderatie debat op 6 november 2014 (Jan Seys) 
 - Aanwezigheid op Dag van de Wetenschap: UGent-wetenschapsmarkt in Vooruit, Gent (23.11.2014) 

 

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 te integreren in de Thematische ingang van de VLIZ-website is "ongoing" 

 

Filantropy VLIZ 
Filantropie VLIZ 
Looptijd: - 
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 2 juli 2014 ontving VLIZ een gunstige beslissing door minister van Financiën om erkend te worden i.k.v.  
 belastingvermindering voor giften in geld als instelling voor wetenschappelijk onderzoek.                                        
 Dit houdt in dat VLIZ voor de periode 2013-2014 erkend wordt. Een nieuwe aanvraag voor een verlenging van deze 
erkenning werd ingediend. 
 Er werd een folder in het Nederlands en Engels geproduceerd om informatie i.k.v. filantropie aan de geïnteresseerde  
 burger te verschaffen. 

 

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 
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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: 
- aanvulling van de databank 'vloot' met recente jaren 2010-2014 
 - aanmaken deelcollectie 'ijslandvaarders' 
 - aanmaken deelcollectie 'Oostende kustvissersvaartuigen' 
 - bijdrage aan publicatie 'Operatie Dynamo' mbt de rol van de Vlaamse zeevissersschepenbij de evacuatie vanuit  
 Duinkerke tijdens Tweede Wereldoorlog 
 

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: 
 Het boek werd gepubliceerd. 

 

Ik heb een vraag 
Looptijd: sinds 2008 doorlopend 
Financiering: / 
Contactpersoon: Nancy Fockedey 
Website: http://www.ikhebeenvraag.be 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 geen recente activiteiten te melden 
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Marine sciences history - The Belgian marine sciences in the past and the  
present 

Historiek zeewetenschappen - De Belgische zeewetenschappen vroeger en 
nu 
Looptijd: / 2009 - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Heike Lust, Ruth Pirlet 
Website: http://www.vliz.be/nl/onderzoekers 

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

 Rol van het VLIZ: coördinatie en uitvoering. 

 Recente activiteiten en producten: 
 - Fiches van Auguste Lameere, Charles Van Bambeke, Jean-Baptiste De Beunie, staan online. 
 - Fiche over mariene stations aan de Belgische kust + historiek van het ZWI/IZWO/VLIZ wacht op laatste  
 verbetering door Mony Jaspers 
 - De tijdslijn van de Historiek van de Zeewetenschappen is aangevuld met gegevens over Lameere, Van Bambeke,  
 Mac Leod, de Gerlache, Verhaeghe, Mercator, Pelseneer en Mann. 
 - Aanvullen van de fotogalerij Wetenschatten-site (op basis van de nieuwe fiches). 
 

Marine Paleontology 
Mariene Paleontologie 
Looptijd: 12 / 2012 - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Thomas Verleye 
Website: 

IMIS databank uitbreiden met mariene paleontologische literatuur (special collection) gepubliceerd door  
wetenschappers geaffilieerd aan Belgische instituten. Dit betreft zowel peer-reviewed publicaties als de grijze  
literatuur, en dit zo ver mogelijk terug in de tijd. Het project heeft als doel een gerichte online-zoekfunctie te  
creëren voor marien paleontologische literatuur, welke zowel geografisch, stratigrafisch als taxonomisch (inclusief  
hiërarchie) doorzoekbaar zal zijn. Hierbij zullen tevens de mariene fossiele groepen welke bestudeerd worden door  
Belgische onderzoeksgroepen en instituten, alsook hun chronostratigrafisch (temporeel) en geografisch voorkomen,  
geïdentificeerd worden. 

Recente activiteiten en producten: 
Publicaties van de Annales de la Société Géologique de Belgique werden opgespoord en ontsloten in IMIS aan de  
hand van een abstract en kernwoorden 
 

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: 
 - Jaarlijkse telling van het marien wetenschappelijk landschap (01/07/2014) in het kader van hoofdstuk 1 van het  
 Compendium. 
 - Uitdiepen van de kartering marien wetenschappelijk landschap in overleg met ECOOM en de VRWI. 
 - Voorbereiding van een Beleidsinformerende Nota omtrent de stand van het zeewetenschappelijk onderzoek 
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Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 
Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 
Looptijd: doorlopend 
Financiering: intern 
Contactpersoon: André Cattrijsse, Wim Versteeg 
 Website: 

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

 VLIZ draagt bij tot het opstellen van een multibeam kaart van onze kustwateren. 
 Recente activiteiten en producten: 
 geen recente activiteiten te melden 
 

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  
 communicatie met de expertengroep. 

 
 Recente activiteiten en producten: 
 - Deelname VLIZ in ICL werkgroep over invasieve niet-inheemse soorten ter voorbereiding van de implementatie van  
 de nieuwe IAS Verordening die normaal op 29/09/2014 zal goedgekeurd worden in de Commissie. 
 - informatieve fiches voor 3 nieuw gemelde niet-inheemse soorten in het studiegebied: Neomysis americana;  
 zwartbekgrondel, Japanse kruiskwal (in lectorfase) 
 - actualisatie van lijst 'invasieve soorten'  
 - vertaling naar het Engels van de kernboodschappen per soort 

 

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

Ondersteuning van het INBO bij de maandelijkse vogeltellingen langs routes van op het onderzoeksplatform de R/V 
 Zeeleeuw/ Simon Stevin. Naast de vogeltellingen (ESAS methode) worden door INBO ook waarnemingen van  
zeezoogdieren systematisch opgevolgd.  
Passieve akoestische detectie (hydrofoonkabel achter het schip) wordt aangewend om de kansen op detectie van  
cetacea te verhogen, een inschatting te maken van het aandeel ‘gemiste’ waarnemingen, en op deze manier een  
bijdrage te leveren tot een verbetering van de huidige schattingen van de populatie-aantallen op het Belgisch deel  
van de Noordzee. Praktische ondersteuning vanuit dept. Infrastructuur, coördinatie en uitvoering C&B. 
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Recente activiteiten en producten: 
 - voorbereiding voor overzichtsdocument en webpaginas mbt stand van zaken gepubliceerde kennis en monitoring:  
 bruinvispopulaties op het Belgisch deel van de Noordzee 
 

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

 De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die op een verantwoorde  
 manier vis, schaal- en schelpdieren 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: 
 - Inhoudelijke aanpassingen voor de Belgische situatie en 2014-update (soortenlijst, aanvoer en visgebieden, import, 
  consumptie): ongoing, incl. revisie door ILVO-Visserij.  
 - Nederlandse versie website  
 - Nederlandse versie pdf en print voorzien: oktober-november 2014 
 

Seastats 
Zeecijfers 
Looptijd: / 2007 - / 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 
Website: http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeecijfers 

 Objectief en betrouwbaar cijfermateriaal over Kust en Zee. 

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

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: 
- 2014.07.01: Publicatie Het Virtuele Land (website CAG):  
 http://www.hetvirtueleland.be/exhibits/show/grijze_garnalen/ 
 - 2014.09.08-09: Posterpresentatie op First International Marine Science Communicators Conference  
 (IMSCC2014) in Porto, Portugal. 
- VLIZ-presentatie op 3 trips van de Smaakboot (18, 19 en 21.11.2014) 
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 - advies aan visspel UGent bij bezoek Smaakmobiel aan Gent (23.11.2014) 

 
 
 

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: 
Presentatie van VLIZ activiteiten en EMODnet Biology portal voor een delegatie van European Commission 
Directorate General Maritime Policy and Fisheries, Unit D1 – Maritime Policy, Mediterranean and Black Sea op 18 
september 2014 

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: 
 Geen recente activiteiten te melden 

 

DIG 
ICES Data and Information Group 
Looptijd: / 2013 - / 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Simon Claus 
Website: http://www.ices.dk/community/groups/Pages/DIG.aspx 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 Geen recente activiteiten te melden 
 

MOU ILVO - Visserij 
Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries  
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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. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Geen recente activiteiten te melden 
 

MOU - NIOZ 
Memorandum of Understanding - NIOZ 
Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ 
Looptijd: 1 / 2013 -doorlopend 
Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 
Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Wim Versteeg, Tina Mertens 
 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: 
 Het overleg ter bespreking van de samenwerkingsovereenkomst dat gepland was op 17-18 september 2014 te  
 Oostende wordt verzet naar voorjaar 2015. 

 

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  
   - (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,  
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 multimedia enz.) 

 Recente activiteiten en producten: 
- Publications: momenteel zijn er 964 (waarvan 859 beschikbaar in PDF) publicaties ontsloten in IMIS gerelateerd met 
kust en zee in Kenia (o.a. 421 A1 artikels, 400 thesissen en rapporten, 95 kust- en zeekaarten) 
- Data rescue: 37 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. 
- Outreach: Een flyer voor de MTAFITI wordt ontwikkeli.s.m. KMFRI als outreach product 
- Field Work: staalname van Conus species voor Prof. Tytgat i.s.m. Dr. Kamau (van KMFRI) en staalname microplastics 
voor Prof. Janssen zijn gepland in januari 2014. 
- Capacity Building: de ceremonie voor het in gebruik stellen van Mtafiti gaat door op 27 januari 2014. Tien dagen voor de 
ceremonie is een missie van VLIZ  gepland waarbij wetenschappelijke opleiding aan boord van Mtafiti, vergaderingen 
omtrent het MoU actieplan, data management, demonstraties, staalnames, etc. zullen plaatsvinden.  
- Participatie van KMFRI aan IIOE2 (International Indian Ocean Expedition 2) i.k.v. MoU wordt onderzocht. 
 

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: 
  Geen recente activiteiten te melden. 
 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - De QC procedures zijn geïmplementeerd op de OBIS databank.  

- De verdere feedback van de WoRMS editors op de niet-gematchte namen wordt verwerkt. Nieuwe namen kunnen 
toegevoegd worden aan WoRMS, foute namen komen op een aparte lijst terecht. Regelmatige feedback naar OBIS zorgt 
ervoor dat zij de link met WoRMS kunnen updaten en dus data van hogere kwaliteit kunnen aanbieden aan hun 
gebruikers. 

- Verdere opvolging van de metadata van de OBIS datasets: alle OBIS datasets zijn momenteel beschreven in IMIS. Gezien 
veel essentiële informatie ontbreekt (vb. contactpersoon) wordt momenteel een mailing voorbereid naar alle data 
providers, met de vraag hun aangeleverde metadata te controleren en aan te vullen. 
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