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LIJST VAN GEPLANDE EN VOORBIJE EVENEMENTEN 
 
INHOUD 
  

1. VLIZ ORGANISEERT 
 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 
 

3. VLIZ FACILITEERT 
 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 
 

1. VLIZ ORGANISEERT 

EMODnet Dataproducten  
Plaats en datum: Noordzee , woensdag 11 mrt 2015 tot donderdag 12 mrt 2015 
Aantal deelnemers: 10 
Contactpersoon VLIZ: Simon Claus 
Financiering: Emodnet biology 
Rol van het VLIZ:  
EMODnet project vergadering. Voorzien broodjes (11/03 en 12/03), eventueel in IODE receptie. 
Voorzien koffie namiddag 11/03, voormiddag 12/03  

EMODnet WP 5 Workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Noordzee & Reception arera, woensdag 11 mrt 2015 tot donderdag 12 
mrt 2015 
Aantal deelnemers: 10 
Contactpersoon VLIZ: Simon Claus 

Jurering PlaneetZee@work  
Plaats en datum: Beaufort , woensdag 01 apr 2015 
Aantal deelnemers: 40 
Contactpersoon VLIZ: Evy Copejans 

Expertenpanel Compendium voor Kust en Zee  
Plaats en datum: Beaufort , Weddell , donderdag 02 apr 2015 
Aantal deelnemers: 33 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
Financiering: VLIZ - Compendium voor Kust en Zee 

Expertengroep Compendium voor Kust en Zee  
Plaats en datum: Beaufort , Weddell , donderdag 02 apr 2015 
Aantal deelnemers: 16 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

First JPI Oceans conference  
Plaats en datum: Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB), Brussels, 
donderdag 07 mei 2015 
Aantal deelnemers: 175 
Externe Organisatie: CSA Oceans 
Extern Contactpersoon: heer Willem De Moor 
Contactpersoon VLIZ: Fien De Raedemaecker 
Financiering: CSA Oceans 
Rol van het VLIZ: Organisatie  
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Science happening WereldOceaanDag  
Plaats en datum: De Grote Post + Grote Foyer, zaterdag 06 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 300 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 
Financiering: VLIZ 
Rol van het VLIZ: Voordrachten & randactiviteiten    

Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 11 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 80 
Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

LifeWatch expertengroep  
Plaats en datum: Noordzee , vrijdag 26 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Stefanie Dekeyzer 
Financiering: LifeWatch 

EurOcean Steering Committee Meeting  
Plaats en datum: Beaufort , Weddell , donderdag 19 nov 2015 tot vrijdag 20 nov 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: EurOcean – European Centre for Information on Marine Science and Technology 
Extern Contactpersoon: Edward Dwyer 
Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

Dag van de Wetenschap  
Plaats en datum: Marien Station Oostende , zondag 22 nov 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 800 
Contactpersoon VLIZ: Karen Rappé 

Lancering Compendium voor Kust en Zee 2015  
Plaats en datum: Vlaams Parlement, Zaal De Schelp, dinsdag 24 nov 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

MERMAID Conference  
Plaats en datum: KVAB, Brussel, woensdag 25 nov 2015 tot donderdag 26 nov 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Karen Rappé ; Simon Claus 
Financiering: MERMAID 
Rol van het VLIZ: volledige organisatie  
 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

23rd Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data 
and Information Exchange (IODE-XXIII) & 10th Anniversary (2005-2015) 
Celebration of the Establishment of the IOC Project Office for IODE, 
Oostende, Belgium  
Plaats en datum: Provinciaal Hof, maandag 16 mrt 2015 tot vrijdag 20 mrt 2015 
Aantal deelnemers: 160 
Externe Organisatie: IOC PO IODE 
Extern Contactpersoon: heer Peter Pissierssens 
Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 
Rol van het VLIZ: Co-organisator  
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Catalogue of Life Global Team Meeting - Spring 2015  
Plaats en datum: Noordzee , dinsdag 31 mrt 2015 tot woensdag 01 apr 2015 
Aantal deelnemers: 18 
Externe Organisatie: Catalogue of Life 
Contactpersoon VLIZ: Leen Vandepitte 
Financiering: VLIZ & Catalogue of Life 
Rol van het VLIZ: Volledige organisatie (hosting & praktische regelingen)  

Catalogue of Life Mini Symposium - Spring 2015  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 02 apr 2015 
Aantal deelnemers: 42 
Externe Organisatie: KMMA 
Contactpersoon VLIZ: Leen Vandepitte 
Rol van het VLIZ: Volledige organisatie, in samenwerking met Koninklijk Museum voor Midden Afrika  

European Marine Board ExCom Meeting  
Plaats en datum: Het Pand, Gent - zaal Rector Gillis, dinsdag 28 apr 2015 
Aantal deelnemers: 8 
Externe Organisatie: European Marine Board (EMB) 
Extern Contactpersoon: mevr. Dina Eparkhina 
Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 
Financiering: VLIZ 

Spring Plenary European Marine Board Meeting  
Plaats en datum: Het Pand, Gent - Zaal Rector Blancquaert, woensdag 29 apr 2015 tot donderdag 30 
apr 2015 
Aantal deelnemers: 47 
Externe Organisatie: European Marine Board (EMB) 
Extern Contactpersoon: mevr. Dina Eparkhina 
Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

Empowering Biodiversity Research Conference  
Plaats en datum: Palace of the Academies, Brussels, donderdag 21 mei 2015 
Aantal deelnemers: 138 
Externe Organisatie: Belgian Biodiversity Platform 
Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 
Rol van het VLIZ: VLIZ has been involved in the co-organization of this conference from the very 
beginning. During the plenary talks, VLIZ gives a presentation about "Services and databases for 
species taxonomy, distribution and traits in the framework of a Taxonomic Backbone for LifeWatch 
(Showcase 3)". VLIZ also organizes a LifeWatch information booth were all aspects of the Belgian 
LifeWatch infrastructure are demonstrated through posters and demonstration movies. Afterwards (late 
2015), VLIZ will host one of the related workshops.  

WoRMS Steering Committee Meeting  
Plaats en datum: HCMR, Crete, maandag 08 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 13 
Externe Organisatie: HCMR (Kreta) 
Extern Contactpersoon: dr. Bailly Nicolas 
Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 
Financiering: LifeWatch 

EMODnet Biology Marine Species Traits Workshop  
Plaats en datum: HCMR, Crete, dinsdag 09 jun 2015 tot woensdag 10 jun 2015 
Externe Organisatie: HCMR 
Contactpersoon VLIZ: Claus Simon 

Wereldcongres sedimenttransport - INTERCOH  
Plaats en datum: Leuven, maandag 07 sep 2015 tot vrijdag 11 sep 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 120 
Externe Organisatie: KU Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde; Afdeling Hydraulica 
Extern Contactpersoon: prof. dr. Erik Toorman 
Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 
Rol van het VLIZ: druk Book of Abstracts.  
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Informatie aan Zee  
Plaats en datum: Kursaal Oostende, donderdag 17 sep 2015 tot vrijdag 18 sep 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 500 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 
Rol van het VLIZ: Op 17 september is een bezoek gepland aan de VLIZ-bibliotheek en bezoek aan de 
Simon Stevin.  

EMBRC Klankbordgroep event  
Plaats en datum: Beaufort , Conference Hall & Reception Area , vrijdag 16 okt 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 60 
Externe Organisatie: UGent- Jan Vanaverbeke 
Extern Contactpersoon: heer Jan Vanaverbeke 
Contactpersoon VLIZ: De Raedemaecker Fien 
Financiering: EMBRC 

EMODnet Jamboree & Project Meetings  
Plaats en datum: Beaufort , Conference Hall & Reception Area , Marmara , Noordzee , Sargasso , 
Spuikom , Weddell , De Grote Post & InnovOcean site, woensdag 21 okt 2015 tot donderdag 22 okt 
2015 
Verwacht aantal deelnemers: 200 
Externe Organisatie: EMODnet 
Extern Contactpersoon: heer Jan-Bart Calewaert 
Contactpersoon VLIZ: Souza Dias Francisco 

Studiedag Vissen in het Verleden  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , vrijdag 30 okt 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 130 
Externe Organisatie: NAVIGO, aOE en VLAM 
Contactpersoon VLIZ: Nancy Fockedey & Ann-Katrien Lescrauwaet 

Eindconferentie PERSEUS project  
Plaats en datum: Paleis der Academiën (nog niet 100% zeker),Nog geen definitieve datum maandag 07 
dec 2015 tot vrijdag 11 dec 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Externe Organisatie: HCMR 
Extern Contactpersoon: prof. dr. Vangelis Papathanassiou  
Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 
 

3. VLIZ FACILITEERT 

Bezoek Damiaaninstituut Aarschot aan bib & MSO  
Plaats en datum: Adriatic , donderdag 12 mrt 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 12 
Externe Organisatie: Damiaaninstituut Aarschot 
Extern Contactpersoon: heer Bernard Van Roey 
Contactpersoon VLIZ: Jan Haspeslagh & Karen Rappé 

Bezoek van ie net (Vlaamse ingenieurs)  
Plaats en datum: Beaufort , vrijdag 17 apr 2015 
Aantal deelnemers: 27 
Extern Contactpersoon: heer Antoon Decoene 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

Bezoek Keniaanse studenten South-Eastern Kenyan University (SEKU)  
Plaats en datum: Adriatic , maandag 20 apr 2015 
Aantal deelnemers: 7 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 
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Werkbezoek Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 
(Vlaams Parlement)  
Plaats en datum: Adriatic , vrijdag 24 apr 2015 
Aantal deelnemers: 9 
Externe Organisatie: Werkbezoek Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (Vlaams 
Parlement) 
Extern Contactpersoon: heer Guy Mendonck 
Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

Club 5 van de Zilveren Passer in Zeeuws Vlaanderen  
Plaats en datum: Beaufort , woensdag 06 mei 2015 
Aantal deelnemers: 20 
Externe Organisatie: Club 5 van de Zilveren Passer in Zeeuws Vlaanderen 
Extern Contactpersoon: mevr. Mylène Coelis 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

PIANC - 5th YP-COM Biennial Technical Visit - Blue & Green Energy  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 07 mei 2015 
Aantal deelnemers: 80 
Externe Organisatie: Afdeling Maritieme Toegang - Cel Havens & Districten Kust 
Extern Contactpersoon: ir. Jan Goemaere 
Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

Presentatie nematologiestudenten UGent  
Plaats en datum: Adriatic , vrijdag 08 mei 2015 
Aantal deelnemers: 6 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Studiedag De Zee  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 28 mei 2015 
Aantal deelnemers: 79 
Externe Organisatie: Uitstraling Permanente Vorming vzw (VUB) 
Extern Contactpersoon: prof. dr. S. Loccufier 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 
Rol van het VLIZ: presentatie 
   

Bezoek Davidsfonds Leefdaal  
Plaats en datum: Noordzee , donderdag 04 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Externe Organisatie: Davidsfonds Leefdaal 
Extern Contactpersoon: heer Ludo Croonenberghs 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

Vergadering aquacultuurplatform  
Plaats en datum: Noordzee , woensdag 10 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Externe Organisatie: Departement Landbouw en Visserij 
Extern Contactpersoon: mevr. De Bruyne Sasja 
Contactpersoon VLIZ: Fien De Raedemaecker 
Financiering: Vlaams aquacultuurplatform 

Netwerkbijeenkomst Vlaams aquacultuurplatform  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , woensdag 10 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 80 
Externe Organisatie: Departement Landbouw en Visserij 
Extern Contactpersoon: mevr. De Bruyne Sasja 
Contactpersoon VLIZ: De Raedemaecker Fien 
Financiering: Vlaams aquacultuurplatform 
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Teamdag VdAB  
Plaats en datum: Beaufort , donderdag 11 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 35 
Externe Organisatie: VDAB Brugge 
Extern Contactpersoon: mevr. Vanaudenaerde Johanna 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

Onthaal deelnemers OSPAR-commissie  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 25 jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 35 
Extern Contactpersoon: heer Gert Verreet 
Contactpersoon VLIZ: Tina Mertens 

Vaartocht minister Philippe Muyters  
Plaats en datum: Simon Stevin,Aantal personen - nog af te spreken - details volgen later - dinsdag 30 
jun 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 10 
Externe Organisatie: Vlaamse Regering 
Extern Contactpersoon: heer Philippe Muyters 
Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

Studiedag garnaal  
Plaats en datum: Conference Hall & Reception Area , donderdag 02 jul 2015 
Extern Contactpersoon: mevr. Geertrui Vlaemynck 
Contactpersoon VLIZ: Tina/Ingrid 

Workshop over de taxonomie van dinoflagellatenkysten, meer bepaald 
het genus Spiniferites  
Plaats en datum: Beaufort , Conference Hall & Reception Area , Weddell ,Het gaat door op 6 en 8 juli 
(zie aangepast reserveringsformulier) maandag 06 jul 2015 tot woensdag 08 jul 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Externe Organisatie: Onderzoekseenheid Paleontologie, UGent 
Extern Contactpersoon: prof. dr. Stephen Louwye 
Contactpersoon VLIZ: Ingrid Dobbelaere 
Rol van het VLIZ: Logistieke ondersteuning     

Zilverunief achter de schermen  
Plaats en datum: Beaufort , dinsdag 28 jul 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: Directie Cultuur, Seniorenbeleid 
Extern Contactpersoon: heer Jan Dhondt 
Contactpersoon VLIZ: Fien Deraedemaecker 

EMODnet workshop  
Plaats en datum: Adriatic , Weddell , dinsdag 20 okt 2015 tot vrijdag 23 okt 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Externe Organisatie: EMODnet 
Contactpersoon VLIZ: Simon Claus 

5de European Marine Board Forum 'Ocean Climate Nexus'  
Plaats en datum: European Parliament (Brussel), woensdag 21 okt 2015 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: European Marine Board 
Extern Contactpersoon: mevr. Nan-Chin Chu 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 
Rol van het VLIZ: Ontwikkeling website  
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LIJST VAN LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN 
 

INHOUD 

1. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – EXTERNE FINANCIERING 
 
2. LOPENDE EN STARTENDE PROJECTEN – INTERNE FINANCIERING 

3. LIJST VAN NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN 
 
4. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

 

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

 Contactpersoon: Jan Seys 

 Website: 

 ALFF is een onderzoeksproject waarin gewerkt wordt rond algen en microalgen, zowel fundamenteel als toegepast. 
 Er worden verschillende doctoraatsonderzoeken gefinancierd. 
 VLIZ heeft een bescheiden rol in de communicatie van de resultaten. 

 Recente activiteiten en producten: 
De Karel de Groote hogeschool heeft beslist voor ALFF mee in zee te gaan en volgend academiejaar de richtingen 
'Compositing' en 'Animatie' rond "algen, vrienden en vijanden" te laten werken. Er wordt eerstdaags een nieuwe 
vergadering belegd in aanwezigheid van de Ugent. 

 

ATLANTOS 
Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean Observing System 
Looptijd: / - / 
Financiering: EU-H2020 
Contactpersoon: Simon Claus 
 Website: 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 De kick-off meeting vindt plaats in Brussel (Vlaamse Academie van kunst en wetenschappen) van 9-12 Juni 2015. 
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AquaRES 
Aquatic species Registry Exchange and Services 
Looptijd:  2014 - 2016 
Financiering: BELSPO/BRAIN 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Leen Vandepitte 

Website: 

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

Recente activiteiten en producten: 
 - workshop: 28-30 september, Belspo - Brussel. Programma wordt in de komende maanden verder uitgewerkt,  
 alsook de praktische details. Momenteel hebben 17 editors hun deelname bevestigd. 
  
 - Lijst van zoetwater platwormen werd door Tom Artois aan VLIZ bezorgd om op te laden in Aphia. Dit zal in de  
 loop van juni-juli gebeuren. Verder beheer van de zoetwater platwormen zal vanaf dan in aphia gebeuren, waarbij  
 VLIZ zal instaan voor een uitwisseling van de zoetwatersoorten naar FADA. 
  
 - Gesprekken lopende om ook alle zoetwater amphipoda in Aphia te beheren. De verantwoordelijke editor is al  
 verbonden aan WoRMS. 
  
 - "AquaCache" is klaar om te testen: deze databank zal de taxonomische info van FADA & WoRMS samenbrengen  
 en zal vooral zorgen voor een verbeterd datamanagement van beide systemen: duplicaten zullen makkelijk kunnen  
 geïdentificeerd en vergeleken worden. Als de hogere classificatie bijvoorbeeld zou verschillen, dan kunnen hierover  
 gesprekken gestart worden tussen de verantwoordelijke FADA & WoRMS editors om tot een compromis te  
 komen. De AquaCache zal ook een taxon match functionaliteit hebben. 
  
 - lanceren van 'checklist publication tool' op WoRMS. Dit laat editors toe om heel eenvoudig een checklist van hun  
 groep te genereren, zodat deze kan opgenomen worden in een publicatie. 
  
 - lancering van de aquares website. 
  
 - abstract "Improving the interoperability and public availability of aquatic taxonomic species registers" ingediend bij  
 de Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference in Liverpool in Augustus-September 2015 werd aanvaard als  
 mondelinge presentatie. 

  

COLUMBUS initiative 
Monitoring, Managing and Transferring Marine and Maritime Knowledge for 
Sustainable Blue Growth 
Looptijd: / - / 
Financiering: EU-H2020 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 
Website: 

 Het project, dat kadert binnen Horizon 2020 call: BG-11-2014, wordt getrokken door Aquatt. In het project  
 wordt een strategie uitgewerkt om succesvolle mariene en maritieme onderzoeksprojecten te monitoren,  
 identificeren en selecteren m.b.t. output en impact op de 'Blue Growth' agenda en welke de Europese Kaderrichtlijn 
 Mariene Strategie (KRMS – MSFD) ondersteunen. 
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 VLIZ staat mede in voor het vergaren, analyseren en terug verspreiden van informatie m.b.t. verscheidene thema's  
 (marine mangement en governement + monitoring en observatie). Tevens zal VLIZ een pilootstudie uitvoeren waarin 
 gekeken wordt naar nationaal gefinancierde mariene projecten binnen België. 

Recente activiteiten en producten: 
Kick Off Meeting van het project 21-22 april 2015 

 

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

Website: http://www.tcd.ie/history/opp/ 
 
Het project bekijkt wanneer, hoe en met welke sociaal-economische, politieke, culturele en ecologische implicaties 
mensen het leven hebben beïnvloed in de Europese zeeën sinds de laatste ijstijd. OPN doet beroep op historici, 
archeologen, en andere menselijke en sociale wetenschappers en collega's van de mariene wetenschappen. OPN bouwt 
voort op studies uitgevoerd door het History of Marine Animal Populations project, dat aantoonde dat we in staat zijn om 
het verleden van mariene extracties te kwantificeren door interdisciplinaire samenwerking. OPN bekijkt de menselijke, 
sociale en culturele gevolgen van veranderende eetgewoonten en extractieve technieken (kustvisserij, diep water, 
aquacultuur) en moedigt de dialoog aan tussen  studies van het verre verleden en recente 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: 
 - deelname aan Oceans Past Initiative, steering committee meeting 20 mei 2015 (Tallinn-Estonia): VLIZ werd  
 uitgenodigd en bevestigd als lid van de SC 
 - deelname als lid van Oceans Past Platform management committee, 21 mei 2015 (Tallinn) 
 - deelname als lid van werkgroep WG1 van OPP 'Consumption and production patterns' , Tallinn, 21-22 mei 2015;  
 opmaak van werkplan 2015-2018 
 - VLIZ treedt op als 'liaison' met WGHIST, OBIS, EMODNET, WoRMS en andere relevante data en  
 informatiesystemen 

 

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: 
- De 'First JPI Oceans conference' vond plaats op 7 mei 2015 in Brussel. 

- De 'Strategic Research and Innovation' agenda werd tijdens de conferentie voorgesteld. Een digitale versie kan worden 
gedownload op de JPI Oceans website en gedrukte exemplaren kunnen worden aangevraagd via het secretariaat: 
http://www.jpi-oceans.eu/about/governance/secretariat 

- Een verslag van de conferentie met links naar de presentaties en de fotos van het event kan worden geraadpleegd via de 
website:  

http://www.jpi-oceans.eu/first-jpi-oceans-conference 
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 De slag om de Noordzee, expo over WO I en de Zee 
 Looptijd: 10 / 2014 - 9 / 2018 
 Financiering: Toerisme Vlaanderen 

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

 Website: 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 Het project werd goedgekeurd. Er vonden reeds drie voorbereidende vergaderingen plaats. Er werd al deelgenomen  
 aan een internationale toeristische beurs ingericht door Toerisme Vlaanderen. 
 

EGI-Engage 
Engaging the Research Community towards an Open Science Commons 
Looptijd: / - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Klaas Deneudt 
Website: 

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

Recente activiteiten en producten: 
• Het project werd goedgekeurd en is gestart.  
• Deelname kick-off 18-22 mei te Lissabon.  
• Een use case gelinkt aan lifewatch werd besproken. Het betreft een collaborative ict platform voor verwerking 

van lifewatch sensor data. 

 

 EMBOS 
 Development and implementation of a pan-European Marine Biodiversity  
 Observatory System 
 Looptijd: 2 / 2011 - 2 / 2015 
 Financiering: EU COST Action 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

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

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

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

 

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

• De zeewateropstelling werd geïnstalleerd in het MSO 
• Dries Vandewoude aangeworven en actief sinds 1 april (deeltijds), vanaf 1 juni voltijds 
• ism Ugent-MarBiol organisatie van een EMBRC event (16 oktober 2015) waarbij infrastructuur wordt voorgesteld 

aan gebruikers, bedrijfswereld & onderzoeksbeleid. 

 

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 EMODnet biologie dataportal werd vernieuwd, hierover werd een nieuws item aangemaakt op de VLIZ website en 
in de VLIZINE: "Vernieuwde emodnet-biology.eu voor een nóg betere ontsluiting van Europese mariene 
biodiversiteitsdata" http://vliz.be/nl/news?p=show&id=4173  
  
Organisatie van de EMODnet species trait workshop, in Kreta, 09 en 10 juni 2015. 
 

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  
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goedgekeurd door DG MARE. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten 
 

EMODNET-CHEM II 
 European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot II 
 Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Chemisch aandeel II 
 Looptijd: 8 / 2013 - / 2016 
 Financiering: DG MARE - Service contract 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 Geen meldingen 
 

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: 
- de tweede ronde van de projectevaluatie door externe evaluatoren zal plaatsvinden in juni. 

- een tweede call voor projectvoorstellen zal worden gelanceerd in de zomer van 2015. 

 

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: 
 - 9 nieuwe datasets toegevoegd sedert 24/02/2015, goed voor bijna 39,000 nieuwe distributie-records. Deze  
 nieuwe datasets werden toegeleverd in kader van het EMODnet Biology project. Totalen op 20/05/2015: 660  
 datasets, 18.7 miljoen distributierecords, waarvan 16.2 miljoen voldoen aan de basis-QC 
  
 - abstract "Assessing the data quality, completeness and fitness for use of marine biogeographic data" werd aanvaard 
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  voor mondelinge presentatie op de 50e European Marine Biology Symposium (EMBS). 
  
 - eerste stappen ondernomen om DOIs toe te kennen aan EurOBIS datasets. Streefdoel is om elke maand 5  
 datasets een finale controle te laten doorlopen - specifiek gericht op de vooropgestelde voorwaarden om een DOI  
 toe te kennen - en de providers hierover in te lichten. 
  
 - FixO3 Network – Workshop: An Introduction and practical use of European marine data infrastructures (16-17  
 april, Bremen). VLIZ bijdrage: algemene introductie tot EurOBIS en een hands-on sessie omtrent de toegang tot en  
 het gebruik van EurOBIS data via verschillende portalen: EurOBIS, EMODnet Biology & LifeWatch web services. 

 
 Eurofleets 2 
 New operational Steps Towards an alliance of European research fleets 
 Nieuwe stappen richting operationele alliantie van de Europese  
 onderzoeksvloot 
 Looptijd: 3 / 2013 - 2 / 2017 
 Financiering: EU-FP7 INFRA 

 Contactpersoon: André Cattrijsse 

 Website: http://www.eurofleets.eu 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 Derde General Assembly maart 2015. ERVO evalueert hoe en welke van de belangrijkste activiteiten (transnational  
 acces & netwerking) kunnen worden overgenomen na einde EF2. 

 

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: 
  ICOS componenten wordt gerapporteerd via 'ICOS' project (infrastructuur). FOCA team is verantwoordelijk voor de 
  uitvoering van ICOS-Chili. Middelen en instrumenten werden ter beschikking gesteld, technische en financiële  
 rapportage-vereisten (templates) opgestuurd ter voorbereiding van de rapportage eerste fase (eind mei 2015) 

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

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

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

 De lijst bevat zowel microalgen die giftige stoffen produceren als soorten die schade veroorzaken als gevolg van  
 biomassa, slijm, morfologie (stekels, enz.). 

 Recente activiteiten en producten: 
 Geen recente activiteiten. 

 
 HAROkit 
 Identification shark and ray 
 Identificatiekit Haaien- en Roggensoorten 
 Looptijd: 4 / 2015 - 11 / 2015 
 Financiering: As4-EVF 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - 2015.05.12: kick-off meeting (stuurgroepvergadering) 
 - 2015.05.18: partnermeeting met ILVO  
 - 2015.06.01: partnermeeting met ILVO 
 - opmaak soortenregisters voor verschillende visgebieden Belgische visserij 
 - naamgeving soorten (WoRMS, dialecten) 
 - ontwikkeling formaat identificatiekaarten en soortenfiches 
 - scenario educatief animatiefilmpje 

 

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

Recente activiteiten en producten: 
 ICOS - OTC nog steeds niet actief. Financiering UK als deelnemend OTC-lid gaat niet door.  
 Eerste ICOS.be meeting oiv Uantwerpen gehouden. Meeting zal jaarlijks plaatsgrijpen en interactie nastreven tussen  
 partners en eindgebruikers. 
 Uitleggen van ICOS meetboei werd een paar keer verdaagd door technische issues. Nieuwe planning is week 8-12  
 juni. 

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

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

 Website: 

 Recente activiteiten en producten: 
 - in 2014 ging CSIRO en Tony Rees akkoord met een transfer van de IRMNG database (Interim Register for Marine 
 and Non-Marine Genera) van CSIRO naar VLIZ. Aanleiding hiervan was het pensioen van de data manager Tony Rees  
 en de nood aan een permanent onderkomen voor de databank, alsook de belofte dat de databank online zou blijven  
 en verder zou worden uitgebouwd. 
  
 - na een grondige analyse van de IRMNG databank structuur en inhoud werd er beslist om de IRMNG data onder te  
 brengen in de Aphia databank structuur. Dit geeft o.a. het voordeel dat alle Aphia tools en functionaliteiten  
 gewoon kunnen herbruikt worden voor IRMNG 
  
 - de transfer van IRMNG data naar de Aphia structuur werd recent afgerond. De laatste controles worden  
 momenteel uitgevoerd. De volgende stappen zullen bestaan uit (1) het mogelijk maken van 'bulk-uploads' van  
 informatie die Tony nog zal blijven aanleveren, (2) een online interface voorzien, (3) ervoor zorgen dat wij dezelfde  
 services kunnen leveren en (4)web services op IRMNG ontwikkelen, zodat dit ook binnen de taxonomic backbone  
 van LifeWatch kan gebruikt worden 

 

JERICO NEXT 
Looptijd: / - / 
Financiering: EU-H2020 
Contactpersoon: Simon Claus 
Website: http://www.jerico-fp7.eu/ 

 JERICO NEXT is een vervolg op het Jerico project http://www.jerico-fp7.eu/ dat loopt van 11 mei 2011 tot 30  
 april 2015. Binnen JERICO wordt gestreefd naar de opzet van een pan-Europees netwerk van mariene observatoria.  
 Hierbij wordt afgestemd met reeds lopende initiatieven zoals de pan-Europese Infrastructuur voor Ocean 
 and Marine Data Management (SeaDataNet) en het European 
 Global Ocean Observing System (EuroGOOS). Binnen JERICO NEXT zal VLIZ deelnemen aan werkpakket 5 waarin  
 data management standaarden uitgewerkt zullen worden, de kwaliteit en kwantiteit van chemische, biologische en  
 fysische data binnen de infrastructuur verhoogd zal worden en de impact van het project op lopende initiatieven  
 zoals Copernicus, EMODnet en OBIS bekeken zal worden. 
 
 Recente activiteiten en producten: 
 Het projectvoorstel werd goedgekeurd. Kick-off voorzien voor september-oktober 
 

 

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

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

Recente activiteiten en producten: 

De geplande milestones voor 2015 zijn: 
 ------------------------------------------------ 
- Launch of the marine VRE (VLIZ) [January 2015] 
- Launch of the renewed LifeWatch.be website (VLIZ) [January 2015] 
- Bird migration visualization challenge for ENRAM (INBO)[ March 2015] 
- Occurrence data of the Atlas of breeding birds are published as open data (INBO)[ April 2015] 
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- LifeWatch marine observatory data online (VLIZ)[ May 2015] 
- Automized data flow for the fish tracking network (INBO & VLIZ)[July 2015] 
- Vision document on a common LifeWatch.be data portal (VLIZ & INBO)[ July 2015] 
- Launch of the Seabirds application with new features (INBO)[September 2015] 
- Web services available for Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (IRMNG) (VLIZ)[September  

2015] 
- LW marine expert group – analysis workshop organized (VLIZ)[ October 2015] 
- Data exchange between FADA-WoRMS-RAMS streamlined (VLIZ)[ November 2015] 

  
 Activiteiten per LifeWatch component: 
 ------------------------------------------------ 
 1) ALGEMEEN 
- Ter voorbereiding van LifeWatch ERIC Distributed Construction: Strategic Plan discussion MEETING (Málaga  

(Spain), 26 en 27 Februari 2015) werd een beschrijvend document opgesteld met overzicht Belgische bijdragen  
(Vlaanderen, Wallonië en Federaal) aan Lifewatch. 

- Als input voor de ESFRI roadmap die EWI aan het voorbereiden is werd een beschrijving opgemaakt van de  
Lifewatch infrastructuur.  

  
 2) OUTREACH 
- De Lifewatch.be website werd vernieuwd zodat alle Belgische bijdragen (Vlaanderen, Wallonië en Federaal) aan  

Lifewatch evenwichtig aan bod komen. De vernieuwde website werd gelanceerd na verwerking van de feedback 
door de partners. 

- Half maart kwam er een press release die de activiteiten van de Lifewatch taxonomic backbone in de 
schijnwerpers plaatste. http://www.lifewatch.be/en/2015.03.12-WoRMS-LifeWatch-press-release  

- VLIZ co-organiseerde het “Empowering Biodiversity Research” symposium dat plaatsvond op 21 mei 2015, te  
Brussel. In samenwerking met het biodiversititeitsplatform werd een symposium georganiseerd rond 
biodiversiteitsdata en -informatica. Hieraan gekoppeld zullen ook een reeks workshops worden georganiseerd 
met dezelfde topic. 

- De Lifewatch Twitter account werd actief gebruikt om nieuws te verspreiden met betrekking tot bovenstaande 
activiteiten 

 
 3) TAXONOMIC BACKBONE 
 De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun respectievelijke  
 projecten. We verwijzen naar: 
- WoRMS - World Register of Marine Species 
- EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System 
- IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera 
- CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team 
- AquaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services  
- Support OBIS - VLIZ support provided to international OBIS 

  
  
 4) OBSERVATORY 
- Na onderhoud werd de video plankton recorder (VPR) in samenwerking met de leverancier aangepast om beter 

om te gaan met hoge turbiditeit in onze kustwateren. Camera en strobe werden dichter bij elkaar geplaatst en 
de VPR zou daardoor in staat moeten zijn in meer turbied water te worden ingezet. Eerste tests gaven echter 
geen scherpe beelden met de nieuwe configuratie en een aantal instellingen worden momenteel herbekeken. 
Ook dient een software issue te worden opgelost. 

- Intussen zijn een 5 tal vaartochten doorgegaan voor Lifewatch waarbij de doktoraatstudenten die LW 
gerelateerd werk doen mee aan boord gingen voor hun onderzoek. 

- Flow cytometer werd na de onderhoudsperiode terug aan boord geplaatst en opnieuw in gebruik genomen.  
Beelden zijn niet optimaal en er wordt verder overlegd met de leverancier om dit op te lossen. De 
geautomatiseerde staalname van de flow cytometer gedraagt zich instabiel. Er wordt bekeken of een software 
update dit probleem kan oplossen. 

- Het tagging werk voor het GPS bird tracking netwerk seizoen 2015 werd opgestart. Er wordt een mobiele  
webcam opstelling voorbereid voor observatie van zeevogels. Deze mobiele webcam zal voor de eerste keer 
worden ingezet ter observatie van Sternen in de Voordelta. 

- Het telemetrie netwerk werd uitgebreid. Als alternatief voor de gefaalde opstelling van realtime receivers aan  
de turbines op de Bligh Bank werden een aantal receivers met acoustic release aangekocht en ingezet in het  
windmolenpark. Er wordt nagegaan hoe de VR2C toestellen van de turbines eventueel elders kunnen ingezet  
worden. Ook werd een receiver op het scheepswrak Sabrina geplaatst en werd op verschillende plaatsen 
bijkomende kabeljauw en paling van een tag voorzien.  

- Het DNA labo in het MSO werd verder operationeel gemaakt. Een LightCycler 96 qPCR toestel werd geïnstalleerd 
en er werd in opleiding voorzien voor het gebruik. Vanaf mei wordt het labo ook dagelijks gebruikt in kader van 
de doktoraatstudie omtrent het ontwikkelen van een mariene eDNA methodiek. 

  
 5) DATADATA ARCHEOLOGIE: 
set-up of a  Data publication engine. DOI request protocol including: 
QC data files/QC metadata/Archiving/contact data owner 
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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 

 - Book chapter 'Too big to ignore', in voorbereiding samen met ILVO. Behandelt de situatie van de kleinschalige  
 visserij in belgië. 
 - Intensiteitsmetingen m.b.t. de sportvisserij in kustjachthavens en vanop de Simon Stevin worden verdergezet 
 - Uitvoering interviews 
 - Deelname in ICES WGRFS (1-5 juni) 

 

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: 
Het project werd afgesloten.  

 

 

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. 
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Recente activiteiten en producten: 
 - Voorbereiding van de eindconferentie (vergadering met het scientific committee, uitwerken programma,  
 aanschrijven sprekers) 

 

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: 
 Data van de Ocean Sampling Day 2014 zijn aangekomen. De VLIZ stalen zijn met succes verwerkt. VLIZ zal de  
 stalen ook nog eens herprocessen. Deze informatie zal gebruikt worden om een optimale microbiële sampling  
 strategie op te zetten binnen het Lifewatch kader. 
  
 VLIZ zal deelnamen aan de Ocean Sampling Day 2015. Ook zullen 5 sampling kits worden verdeeld aan burgers  
 (citizens) om mee te werken aan dit wereldwijde microbiële sampling event. 
  
 MicroB3 publicatie met VLIZ-auteurs: 
 ten Hoopen, A.; Pesant, S.; Kottmann, R.; Kopf, A.; Bicak, M.; Claus, S.; Deneudt, K.; Borremans, C.; Thijssen,  
 P.; Dekeyzer, S.; Schaap, D.M.A.; Bowler, C.; Glóckner, F.O.; Cochrane, G. (2015). Marine microbial biodiversity,  
 bioinformatics and biotechnology (M2B3) data reporting and service standards. Stand Genomic Sci. 10: 20 [1-10].  
 hdl.handle.net/10.1186/s40793-015-0001-5, more 

 

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: 
 - ICES Statistical Rectangles & Areas worden opgenomen in de Marine Gazetteer 
 - TDWG levels 1-4 worden opgenomen in de Marine Gazetteer 
 - Monitoring stations voor het Atlantic Zone Monitoring Program zijn toegevoegd aan Marine Regions 

  
NewSTHEPS 
 New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals  
 in the marine 
 Looptijd: / 2015 - / 2019 
 Financiering: BELSPO/BRAIN 
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 Contactpersoon: Annelies Goffin 

 Website: 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 -bevestiging VLIZ subcontract 

 

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: 
Geen recente activiteiten 

 

ODIP 2 
Extending the Ocean Data Interoperability Platform 
Looptijd: / - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Klaas Deneudt, Simon Claus 
Website: 

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

Recente activiteiten en producten: 
Geen meldingen 
 

 O&M 
 Werkgroep Onderzoek & Monitoring 
 Looptijd: / 2008 - / 
 Financiering: 

 Contactpersoon: Annelies Goffin 

 Website: 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 PG E&R: 
 - 1 juli publiceren van nieuwe TOR voor T2015 opdracht. VLIZ ondersteunt op de geplande infodag eventuele  
 vragen omtrent data. 
 -Organisatie van een inzage in het Data Archief T2009 in het kader van de nieuwe opdracht T2015 in 2016. 
  
 PG M&D:  
 -jaarlijkse aanleveringen aan VLIZ voor datarapportage en eerstelijnsrapportages juli 2015 
 - overzicht & knelpunten van data beschikbaarheid voor T2015 opdracht 
 -discussie MONEOS datapolicy wordt verder gezet 

 
OMES 
Research on the environmental effects of the Sigma plan 
Onderzoek Milieu effecten Sigma plan 
Looptijd: / 2011 - / 
Financiering: Subcontract met UA, financierder:  Waterwegen en Zeekanaal 

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
 - Uitwerking symposium rond waterbeheer in Schelde en andere rivieren  planning februari-maart 2016 
 - data aanlevering 2014 voltooid 

 

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: 
 - nieuwe website gelanceerd!! De focus ligt op producten en overzicht van de monitoring in het Schelde-estuarium 
 -nieuwe attendering: maandelijks, weergave peer-reviewed & Open Access 
 -Verwerking aangeleverde data voor het jaar 2014: archiveren en importeren  
 - Nieuwe selectie-& download toolbox voor het dataportaal in testfase eind juni 
 - ontwikkelingen Data Archief: nieuwe visie rond Archief uitgewerkt, start ontwikkelingen 
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 - soortenlijst voor het Schelde-estuarium: expertengroep geïdentificeerd + een workshop gepland oktober - 
 november 2015 

 

 Sea Change 
 Sea Change 
 Looptijd: 3 / 2015 - 3 / 2018 
 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Jan Seys 

 Website: 

 Dit Ocean Literacy project zal, op basis van compilatie van kennis en best practices, het thema Ocean & Human  
 Health naar een zo breed mogelijke doelgroep vertalen. Dit gebeurt op Europese schaal en in samenwekring met  
 transatlantische partners.  
 Coördinator is Marine Biological Association (MBA) in Plymouth.  Andere partners zijn o.a. UNESCO, European  
 Marine Board, WON, Ecsite, EMSEA, … 
 VLIZ is betrokken in alle werkpakketten en WP leider 'Engage with the public'. 

 Recente activiteiten en producten: 
- Nieuwe medewerkster Laure Van Medegael aangeworven voor een periode van drie jaar 
- In maart vond een overleg plaats met de werkpakketleiders te Londen. 
- In mei vond de kick-off plaats met alle partners én de partners van het project ResponSEAble in Plymouth. 

 

SeaDataNet II 
SeaDataNet II - Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data  
Management 
Looptijd: 10 / 2011 - 9 / 2015 
Financiering: 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 
Website: 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
- Deelname aan de SDN Steering committee meeting van 9 april te Athene.  
- Deelname aan de SDN technical meeting van 3 tot 4 maart  te Trieste.  
- Bijdrage ivm biologische data formaten. 

  

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. 
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Recente activiteiten en producten: 
 - Persbericht maart 2015:  Bouwplannen op Belgische Noordzee trigger voor uniek wetenschappelijk experiment 
 - Adviescommissie 19/05/2015 

 

SE FINS 
SE FINS - Cluster programme 
SE FINS - Cluster programma 
Looptijd: - 
Financiering: Interreg IV A "2 mers seas zeeën" 
Contactpersoon: Nancy Fockedey, Thomas Verleye 
Website: 

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

Recente activiteiten en producten: 
- 15-16.04.2015: deelname SEFINS workshop bij ILVO (Stefanie Dekeyzer en Leen Vandepitte), waarbij presentatie werd 
gegeven van het Wereldregister van geïntroduceerde mariene soorten (WRIMS). 

- Vermijden in plaats van bestrijden. Informatieve brochure voor recreatieve gebruikers van estuaria in 2-Zeeën-regio. 
SEFINS-project. (lancering juni 2015) 

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: 
 finaliseren en uitvoeren van Sea For Society national action plan onder de vorm van het zeefestival Zoutbad, in het  
 kader van WereldOceaanDag, op 6 juni in Oostende, CC De Grote Post - organisatie VLIZ (back to back met  
 gelijkaardige zeefestival in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel op 7 juni - organisatie KBIN). Een  
 zeefestival vol workshops, lezingen, films, science cafés, etc. 

 
 

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

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

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

 Recente activiteiten en producten: 
- advies samenstelling programma Visacademie: informatieve sessies als onderdeel van de Vlaamse Visbeurs  

(17.08.2015) 
- VLIZ-bijdrage aan de Visacademie (2 lezingen/workshops) 

 
 VLAM-Smartboek 
 Smartboek: Hoe bereid ik vis 
 Looptijd: 12 / 2014 - 9 / 2015 
 Financiering: As4-EVF 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - Update van de soorteninformatie en duurzaamheid Belgische visserij, met de medewerking van VLIZ en ILVO.  
 (lancering voorzien zomer-najaar 2015) 

 

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

 Het doel van een Wereldregister van Mariene Soorten is te beschikken over een gezaghebbende en uitgebreide lijst 
 met 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: 
 - verdere voorbereidingen voor een SC meeting op 8 juni. Deze wordt back-to-back georganiseerd met een  
 EMODnet Biology WP2 workshop in Kreta.  
  
 - Succesvolle Nemys workshop ging door op het VLIZ van 24-26 februari, waarop 10 Nematoda editors (wereldwijd)  
 aanwezig waren. Tijdens de workshop werden afspraken gemaakt omtrent het verder uitwerken van Nemys en een  
 taakverdeling. Eén dag werd integraal besteed aan het leren werken met de online WoRMS/Nemys interface.  
 Rapport van de workshop werd ter info verstuurd naar alle WoRMS editors. De workshop werd gesponsord door  
 LifeWatch. 
  
 - Wereldregister van geïntroduceerde mariene soorten (WRIMS) werd officieel gelanceerd. WRIMS werd al op  
 meerdere gelegenheden gepresenteerd, onder andere op een recente SEFINS-workshop die doorging bij ILVO. Hoewel  
 officieel gelanceerd, wordt er nog steeds gewerkt aan een grondige kwaliteitscontrole van de aangeleverde data en  
 wordt - in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke editor - opvolging gegeven aan feedback van gebruikers  
 (aanlevering van nieuwe bronnen, verbeteren van incorrecte informatie, aanvullen van referenties…). Zo werden ook  
 nog 447 deeplinks naar AquaNIS (alien species) toegevoegd. 
  
 - het aangekondigde WoRMS persbericht werd uitgestuurd op 11 maart. Het persbericht werd talrijk opgepikt. In  
 totaal werden 434 online nieuwsberichten en 18 artikels in papieren magazines gepubliceerd, en dit in 21 talen en  
 59 landen. Er werden ook een 15-tal radio- en televisie-interviews gegeven. In navolging van het persbericht zagen  
 we ook een verhoogde activiteit van bepaalde editors, en werd een nieuwe taxonomische editor aan het WoRMS- 
 netwerk toegevoegd. Regionaal werd - als gevolg van het persbericht - ook Afrikaanse distributie-info aangeleverd aan 
  WoRMS en het Afrikaans register (Afremas). 
  
 - Communicatie met Daphne Fautin -data manager van Hexacorallia of the World - werd hervat. Bedoeling is om de  
 gap binnen WoRMS voor bepaalde Hexacorallia groepen aan te pakken. 
  
 - er wordt gewerkt aan het updaten van de algen-data in WoRMS, die uit AlgaeBase worden gehaald. AlgaeBase liet  
 recent ook weten dat ze een aantal web-services zullen ontwikkelen die de uitwisseling van data tussen AlgaeBase  
 en andere databanken moet vereenvoudigen. Vanuit WoRMS werd hierop input gegeven (vb. welke info is  
 onmisbaar voor WoRMS). 
  
 - er werd een Terms of Reference (ToR) opgesteld die de relatie tussen de WoRMS stuurgroep, de WoRMS editors 
  en het WoRMS data management team beschrijft. Deze ToR werd begin mei uitgestuurd naar alle editors, ter  
 ondertekening. 
  
  - lancering van een 'checklist publication tool' op WoRMS. Dit werd ontwikkeld in kader van het AquaRES project  
 en laat editors toe om een lijst van hun groep te genereren die in principe onmiddellijk in een publicatie kan  
 opgenomen worden. 
  
 - vanaf nu is het in WoRMS ook mogelijk om de 'originele naam' van een soort (basioniem) te documenteren en te  
 linken. Dit werd al meerdere malen gevraagd door verschillende editors, en deze nieuwe optie werd met veel  
 enthousiasme onthaalt. Het data management team deed een eerste screening van de beschikbare 'original names' in 
  WoRMS en duidde deze als dusdanig aan. Editors moeten hier nu mee verder werken. 
  
 - overleg met Nicolas Bailly - data manager FishBase - om de synchronisatie tussen FishBase en WoRMS te  
 optimaliseren. De ontwikkelde web services worden op dit moment getest en zullen ervoor zorgen dat er snellere  
 en betere synchronisatie bestaat tussen FishBase en WoRMS. Daarnaast werden ook inhoudelijke issues besproken  
 en opgelost (e.g. ontbreken van authorities voor de genera). De web services zullen gebruikt worden om zowel  
 taxonomie als distributie-informatie op te halen uit FishBase. 

  
 - opladen van verschillende traits in kader van EMODnet Biology: 'species importance to society' en 'body sizes'. 
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 - het data management team van WoRMS werd ook uitgenodigd om een manuscript te schrijven als bijdrage aan  
 een special issue over "Research Tools and Methods for Marine Species Acquisition and Identification". We beslisten 
 om de focus op de aphia databank te leggen, en de mogelijkheden tot online editeren en beheer van registers,  
 alsook de link die kan gemaakt worden met zowel trait als distributie data. Deadline voor submissie is 30 september 
 2015. 
 

 

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: 
 - workshop intercalibratie meetreeksen WP4 eutrofiëring (30/04/2015) 
 - Aanvulling IMIS relevante literatuur 
 

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). 
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 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: 
- Expertenpanel Marien Onderzoek (2 april) 
- Voortgangmeeting Expertengroep Compendium voor Kust en Zee (2 april) 
- Uitwerken van structuur en filtermodule nieuwe website 
- Voorbereiding interactieve figurenmodule website 
- Nieuwe bevraging web of science in het kader van de tellingen van het zeewetenschappelijk landschap 

(hoofdstuk 1) 
- Afwerken teksten hoofdstuk 2 Compendium voor Kust en Zee met de coauteurs 
- Uitsturen teksten hoofdstuk 2 Compendium voor Kust en Zee naar lectoren. 
- Eerste aanzet tekst hoofdstuk 3 Compendium voor Kust en Zee 
- Actualiseren + vertaling van de Brochure overzicht mariene onderzoeksgroepen 
- Uitwerken van de catalogus onderzoeksinfrastructuur 
- Uitdiepen van de kartering marien wetenschappelijk landschap door in kaart brengen van de geldstromen 

(overleg met IWT, FWO & EWI) 
 

FAQ 
Frequently Asked Questions 
Veelgestelde vragen 
Looptijd:doorlopend 
Financiering: intern 
Contactpersoon: Nancy Fockedey 
Website: http://www.vliz.be/vmdcdata/faq 

 Veelgestelde vragen en antwoorden over kust en zee. 

Recente activiteiten en producten: 
geen recente ontwikkelingen 

 

Filantropy VLIZ 
Filantropie VLIZ 
Looptijd: - 
Financiering: lidgelden, legaten, schenkingen, sponsorship 
Contactpersoon: Delphine Vanhaecke,  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: 
 Communicatie:  
- Persmoment voor eerste filantropieproject ‘SeaWatch-B’ (Strandobservatienetwerk) vindt plaats op 22 juni 2015 

(11u – 13u) alsook de lancering van de website en een demonstratie door de vrijwilligers op het strand 
(Oostende). 

- Pagina in de Gids voor Giften en Legaten is gereserveerd. 
- Stand op WereldOceaanDag: inzetten op informeren van de mogelijkheid om te doneren aan het VLIZ, VLIZ op  

te nemen in het testamenten en ledenwerving. 
- alle notariaten in de kustgemeentes en Brugge zijn aangeschreven met het verzoek de bijgevoegde  

filantropiebrochures in hun bureau te leggen voor cliënten. 
Fondsenwerving:  
- Doe een gift online: de webpagina’s op www.vliz.be/uw-bijdrage zijn uitgebreid met ‘Doe een gift’. De  

mogelijkheid wordt nu aangeboden om online een gift te doen aan het VLIZ. Dit zal nog verder geoptimaliseerd 
en uitgewerkt worden met de optie om specifieke projecten te steunen 

- Giften en legaten: er werd een infoflyer ontwikkeld omtrent donaties aan VLIZ en ‘Uw testament voor de Zee’ die  
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bij de Grote Rede werd gevoegd (7000 exemplaren). Op 29 mei 2015 waren 4 donaties ontvangen. 
- Sponsordossier PSA Zeebrugge: er is een sponsordossier ingediend bij PSA Zeebrugge die sociale projecten  

sponsoren (500 EUR per project).  
- Extra inkomsten: bij de voordrachten van Jan Seys wordt meegedeeld dat, geheel vrijblijvend, een zelf te kiezen  

bedrag kan gestort worden op de filantropierekening. 
 Ledenwerving:  
- Word VLIZ-lid online: vanaf nu biedt VLIZ ook de mogelijkheid om via de website online lid te worden  

(http://www.vliz.be/nl/lidmaatschap) (online inschrijven en betalen). 
- Grote Rede: vaste rubriek in de Grote Rede “De zee als goed doel” was gewijd aan de VLIZ-ledenwerking en er  

werd ook een inschrijvingsformulier voor VLIZ- lidmaatschap bijgevoegd. Op 29 mei 2015 waren er reeds 39 
nieuwe leden bij.   

 Administratie 
 - infosessie rond administratie giften, BTW, vzw’s, … wordt gevolgd door Melissa Blieck op 18 juni. 
 In het najaar:  
- Onderzoeken om corporate members aan te trekken (kostprijs, voordelen, members identificeren, …). 

partnership met bedrijf opstarten rond een uitgewerkt project op maat van partner en VLIZ. 
- Crowdfundingproject opstarten om zendernetwerk voor Noordzeedieren te financieren (kabeljauw, paling, 

kreeft, …) o.l.v. Jan Reubens. 
- De hernieuwing van de erkenning van het VLIZ als instituut voor wetenschappelijk onderzoek voor 2015-2018 is 

nog niet ontvangen. De aanvraag voor hernieuwing werd ingediend in juli 2014 en ontvangen in september 
2014. Het proces kan max. 1 jaar duren. De erkenning wordt ten laatste verwacht in september 2015. 

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: 
- geen recente activiteiten te melden 

 

 

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

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

 Data en informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België wordt verzameld, beschreven,  
 gearchiveerd, beschreven, op kwaliteit gecontroleerd, geïntegreerd en tot beschikking gesteld. 

 Verzamelen, archiveren, beschrijven, op kwaliteit controleren, integreren en ter beschikking stellen van data en  
 informatie met betrekking tot de historiek van de zeevisserij in België: tijdreeksen over de aanvoer (kg) en  
 besomming (BEF, EUR) van de Belgische zeevisserij in Belgische en in buitenlandse havens, gegevens over de vloot,  
 inspanning en opbrengst van de vloot, context (wetgeving, markante feiten, technologie en vistuig,..). Foto’s,  
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 beelden en filmfragmenten vullen deze context verder aan. De temporele relatie wordt aangeven in een interactieve 
  online tijdslijn. 
  
 Planning, coördinatie en uitvoering (databeheer, publicaties). VLIZ ondersteunt en coördineert ook de  
 expertengroep ‘Historiek van de Belgische Zeevisserij’. Via deze expertengroep wordt een breder forum aangereikt  
 om de historiek in kaart te brengen (archeologie, geschiedenis, cultuur,...). 

 Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden. 

 

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

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 - geen recente activiteiten te vermelden 

 

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

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 geen recente ontwikkelingen 
 
  

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 
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 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: 
- draft versies van een 20-tal fiches over Belgische schepen die in het verleden aangewend werden voor marien  

onderzoek. 
- Fiche over de historiek van de Belgische mariene stations en de geschiedenis van het ZWI, IZWO en VLIZ  
- voorbereiding overzichtsartikel over de historiek van de Belgische onderzoeksschepen voor de Grote Rede. 
- Herwerken Grote Rede-artikel oesterkweek voor de NAVIGO-publicatie ‘Oesterpassie’ 

 

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: 
 - Zomer: verder ontsluiten publicaties in IMIS 
 - WoS jaarlijks bevragen voor aanvulling van marien paleontologische peer-reviewed publicaties 
 - Herbekijken scanactie PhD-thesissen Ugent 
 

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

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

 VLIZ draagt bij tot het opstellen van een multibeam kaart van onze kustwateren. 
 Recente activiteiten en producten: 
 Sinds begin 2015 3 dagen surveys uitgevoerd t.h.v. Vlakte Raan en Broersbrank. Openstaande dagen in vaarschema  
 worden nu ingevuld om die surveys uit te voeren. 

 
 
 

Non-indigenous species in the Belgian North Sea and surrounding estuaries 
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en  
aanpalende estuaria. 
Looptijd: sinds 2006 
Financiering: Interne financiering VLIZ 
Contactpersoon: Nancy Fockedey, Ann-Katrien Lescrauwaet, Leen Vandepitte, Daphnis De Pooter, Thomas Verleye 
Website: http://www.vliz.be/wiki/Lijst_niet- 
 inheemse_soorten_Belgisch_deel_Noordzee_en_aanpalende_estuaria 
 
 Een overzicht van de niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria. Voor elke 
  soort is een informatiefiche voorhanden  waarin kenmerken van de soort beschreven zijn en hoe en wanneer de  
 soort hier terecht gekomen is, met mogelijke gevolgen hiervan. 
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 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: 
- 'Short Communication'  Special Issue tijdschrift 'Management Biological Invasions', werd aanvaard voor 

publicatie. Omvat een korte toelichting van de werking en de resultaten van het VLIZ Consortium 
- informatieve fiches actualiseren met recente inzichten op basis van literatuurstudie 
- VLIZ zal de mariene/brakke soortensamenstelling identificeren (op basis van databanken) van de regio's 

waarnaar we vanuit Belgische havens directe vaarlijnen hebben. Dit in het kader van de ratificatie van de BWM 
Conventie. Deze analyse zal ondermeer duidelijk maken of het nuttig is om de internationale havens te 
bemonsteren op zoek naar niet-inheemse soorten teneinde rederijen een uitzondering te gunnen waardoor ze 
geen BWM installatie aan boord dienen te installeren (vb. indien zelfde soortensamenstelling in beide havens). 

- jobstudent (Alex Diana) identificeerde potentiële invasieve soorten voor het BNZ, dient nog gevalideerd te 
worden 

 

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. 
 
Recente activiteiten en producten: 
 1 survey uitgevoerd (eind februari 2015) 
 
 

 Planeetzee@work 
 PlaneetZee@work 
 PlaneetZee@work 
 Looptijd: 9 / 2014 - / 
 Financiering: Interne financiering VLIZ 

 Contactpersoon: Evy Copejans 

 Website: www.planeetzee.be 

 Planeet Zee is een educatief platform voor jongeren en leerkrachten uit het hoger secundair onderwijs. Via de open  
 leeromgeving is er vrije toegang tot lesmateriaal over het hedendaags onderzoek van de kust, zeeën en oceaan.  
 Planeet Zee omvat ook een scholenwedstrijd, bezoeken aan mariene labo's en bijscholingen voor leerkrachten. 

 Binnen Planeet Zee, hét educatief project van VLIZ, krijgen klassen uit de hogere graad van het secundair onderwijs  
 de kans om een bezoek te brengen aan een zeewetenschappelijk labo. Daar werkt de klas rond een maatschappelijk  
 relevante onderzoeksvraag en maken ze kennis met het werkveld. Het project kadert binnen het nieuwe actieplan  
 rond STEM van de Vlaamse regering en de doelstellingen rond onderzoekscompetenties uit het secundair onderwijs. 
 Aan het project is een bijscholing voor leerkrachten en een wedstrijd gekoppeld met als hoofdprijs een meerdaagse  
 mariene stage. 
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 Recente activiteiten en producten: 
 
9 klassen dienden een voorstel in, waaruit 3 finalisten gekozen werden.  
De finalisten zakten op woensdag 1 april af naar Oostende om er voor een 4-koppige jury hun poster en hun kennis over 
het gevolgde labo te verdedigen. De klas '4 wetenschappen' van de school 'Barnum' uit Roeselare werd uitgeroepen tot 
de winnaar van PlaneetZee@Work editie 2014-2015. De mariene veldstage met de klas vond plaats van maandag 27 tot 
en met donderdag 30 april 2015 aan het Marien Station te Wimereux. 
De andere finalisten, het Koninklijk Atheneum Zottegem en het College O.L.V. ten Doorn uit Eeklo, winnen een 
duikinitiatie.  
 
Voor meer informatie, zie: http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4125  
 

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: 
 - editie 2015 vertaling Frans naar Nederlands (ongoing) 
 - opmaak nieuwe pdf en print (voorzien augustus 2015) 
 - update website (voorzien gedurende zomer) 
 - lancering nieuwe NL editie (voorzien september 2015) 

 

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

 Objectief en betrouwbaar cijfermateriaal over Kust en Zee. 

 Selecteren en verzamelen, beschrijven en digitaal ter beschikking stellen van beleidsrelevante en wetenschappelijk  
 onderbouwde cijfers uit bronmateriaal (vooral wetenschappelijke documenten). De eindgebruiker zoekt op  
 trefwoorden in het zoekscherm, of op basis van een keuzemenu van (sub)rubrieken. Elk cijfer wordt kort  
 omschreven (max. 1 korte zin) met een 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.  
 

 

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  
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 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: 
- Expertenpanel Marien Onderzoek (2 april) 
- Nieuwe bevraging web of science in het kader van de tellingen van het zeewetenschappelijk landschap 
- Afronding bevraging mariene onderzoeksgroepen 
- Actualiseren + vertaling van de Brochure overzicht mariene onderzoeksgroepen 
- Uitwerken van de catalogus onderzoeksinfrastructuur 
- Uitdiepen van de kartering marien wetenschappelijk landschap door in kaart brengen van de geldstromen 

(overleg met IWT, FWO & EWI) 

 
 
 

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

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

 Website: http://www.vliz.be/vogelslachtoffers 

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

 Recente activiteiten en producten: 
 Cijfers van de wintertellingen 2014 werden aangeleverd door INBO en zullen binnenkort online beschikbaar zijn. 
 
 

3. LIJST VAN NIET GOEDGEKEURDE PROJECTEN  
 
 BENGE 
 Benthic biodiversity assessment under a changing climate using genomics 
 Looptijd: / 2015 - / 
 Financiering: Interreg V 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

 Website: 

 VLIZ is partner responsible for dataportal, databasing and some sampling activites as part of the Lifewatch campaigns. 
  
 Coordinator: Annelies De Backer/ Kist Hostens ILVO 
 Partners: ILVO, CEFAS, VLIZ, IMARES, IFREMER 

 Recente activiteiten en producten: 
 Het projectvoorstel werd niet goedgekeurd. 

 

IP BISCO 
Looptijd: / - / 
Financiering: EU-H2020 
Contactpersoon: Leen Vandepitte 

Website:  
VLIZ is partner en verantwoordelijk voor WP2: data management and services. Daarnaast zal VLIZ ook betrokken zijn in 
WP4 (Dissemination and exploitation). 
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Recente activiteiten en producten: 
Het projectvoorstel werd niet goedgekeurd. 

 

 IRVNE 
 Integration of Instrumentation for a Research Virtual Networked  
 Looptijd: / - / 
 Financiering: EU-FP7 INFRA 

 Contactpersoon: Simon Claus 

 Website: 

 Het IRVNE project zal een VRE bouwen om instrumentatie data t eintegreren in bestaande e-infrastructuren op  
 Europees niveau.  VLIZ is werkpakket leider van het WP rond Use case, en trekt zelf de marine use case rond  
 plankton data. Ook Ugent (PAE) is partner is het project. 

 Recente activiteiten en producten: 
 Project werd niet goedgekeurd 
 

LACOSTA 
Gestión integrada de zonas costeras como estrategia para la 
adaptación a los efectos del cambio climįtico en Latino América yCaribe:  
Aportes para polķticas pśblicas (LACosta) 
Projectvoorstel is in Spaanse taal ingediend wegens situering partnerschap 
Looptijd: / - / 
Financiering: EuropeAid 
Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 
Website: 

 Versterken van de capaciteit in de regio om te reageren op de uitdagingen en kansen van de kust- en mariene milieu 
  door middel van het uitwisselen van al opgedane ervaring en de ontwikkeling van instrumenten voor geïntegreerd  
 beheer van kustgebieden , mariene ruimtelijke ordening. Ondersteunen vanuit een ecosysteem perspectief, met  
 zicht op de effecten van klimaatverandering. Samenwerking met Argentinië, Vlaanderen - België , Brazilië, Chili ,  
 Colombia , Costa Rica , Cuba , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Andalusië - Spanje , Honduras , Mexico ,  
 Nicaragua , Panama , Peru , Portugal , de Dominicaanse Republiek , de Europese Unie , Uruguay en Venezuela 

Recente activiteiten en producten: 
Projectvoorstel werd afgekeurd in finale fase (december 2014). Wordt herwerkt voor herindiening via UNESCO. 

 
 

4. LOPENDE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 

EMODNET Secretariat 
European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
Europees Marien Observatie- en DataNetwerk - Secretariaat 
Looptijd: / - / 
Financiering: 
Contactpersoon: Francisco Hernandez, Simon Claus 
Website: 

 Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet secretariaat te hosten in Oostende. Een belangrijke bijdrage van  
 Vlaanderen aan de Europa 2020-streefdoelen wat werkgelegenheid, innovatie, 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. 
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Recente activiteiten en producten: 
 Het EMODnet secretariaat heeft twee nieuwe mensen aangenomen, nu werken drie man voltijds op het secretariaat 
 in Oostende.  Dit is heel positief. 
   
 De registraties voor de EMODnet conferentie (20 oktober 2015, Grote Post) zijn open:  
 http://www.emodnet.eu/openconference-info  
 We verwachten een grote opkomst, momenteel zijn reeds meer dan 100 personen ingeschreven. VLIZ werkt verder  
 samen met DGMARE en EMODnet secretariaat voor de organisatie van het event. 
 

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: 

Overzicht taken 
OVERZICHT TAKEN 

1. RASHA SABEEL (KATJA GUILINI) - SUDAN 

2. DARREN STEVENS (SAHFOS) – ICES PROJECT 

3. CARL VAN COLEN - PROJECTVOORSTEL 

4. SMARTBOEK VLAM 

5. KAART VOOR NAUTISCH TIJDSCHRIFT RUIMSCHOOTS 

6. VOOR PRESENTATIES MARNIX PIETERS & JEROEN VERMEERSCH 

7. SVEN VAN HAELST 

8. SEFINS NETWERK 

9. THESIS KYLLIAN (BELEIDSINFORMATIE) 

10. EUROPEAN COURT OF AUDITORS 

11. EUROPEAN MARINE BOARD 

12. NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY 
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1. Rasha Sabeel (Katja Guilini) - Sudan 
• Punten plotten in ArcGIS 

• Layers: countries, en extra mangroves (via wms) 

• Kaartjes toevoegen met extent frame 

• Graticule toevoegen (coördinaten rond kaart) 

• Export als png en ai  

 

 
 

2. Darren Stevens (SAHFOS) – ICES Project 
• Op vraag van Simon Claus (27-01-15) 

• Polygonen van volgende gebieden:  

o b) Greater North Sea 

o c) Norwegian Sea 

o e) Celtic Seas 

o f) Bay of Biscay and Atlantic Iberian Waters 

o h) Newfoundland Shelf 

o i) Scotian Shelf 

o j) Georges Bank 

• Zoveel mogelijk ICES Ecoregions gebruiken (behalve wanneer ze niet bestaan) 

http://www.ices.dk/news-and-events/Documents/ICES%20InsideOut/Supply%20of%20Operational%20Oceanogra

phic%20Products%20to%20ICES%20130514.pdf 

• Werkwijze 

o ICES Ecoregions selecteren en exporteren naar nieuwe shapefile (Norwegian Sea, North Sea, Celtic Seas, 

South European Atlantic Shelf 

o Newfoundland Shelf 

 LME of MEOW Ecoregions, maar steeds in combinatie met ander deel van Atl Oc 

• Google: 

http://www.bio.gc.ca/science/data-donnees/base/polygons-polygones/newfshelf-newfeta

geres-eng.php 

o Xls file downloaden, punten op kaart zetten, ET Geowizards om punten naar 

polygonen te converteren, kopieren naar eerder gemaakte laag, en alle 

afzonderlijke polygonen mergen 

o Scotian Shelf 

 LME of MEOW, maar overlap met Newfoundland Shelf 
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• Zelfde bron als hierboven, maar er staat beter op GeoServer 

• http://www.gulfofmaine-census.org/about-the-gulf/physical-characteristics/physioregion

s/ 

o Shapefile van GeoServer gewoon overgenomen 

o Georges Bank 

 Verschillende bronnen, maar uiteindelijk is Gulf Of Maine Census de beste 

 http://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/b610ec31096c47f39e622f06b6a12ef1/data  

 

 

 

3. Carl van Colen - Projectvoorstel 
• Via Jan Reubens 

• Vraag kaart gelijkaardig aan receiver network 

o Zonder locaties op 

o Eventueel met bathymetrie 

o Bijkomend Ecotopenkaarten 

• In het Engels 

o Vertaling ecotopenkaart 2012 WS en ZS 

• Aanduiden op kaart dat een legende ecotopenkaart voor Westerschelde is, andere voor Zeeschelde 

WESTERSCHELDE 
• Hard substraat steen 
• Hoogdynamisch litoraal 
• Hoogdynamisch sublitoraal 
• Hoogdynamisch supralitoraal 
• Laagdynamisch hooglitoraal 
• Laagdynamisch laaglitoraal 
• Laagdynamisch middenlitoraal 
• Laagdynamisch sublitoraal 
• Laagdynamisch supralitoraal 
• Overig 
• Pionierzone (potentieel schor) 
• Schor 
• Hard substraat veen/klei 

 
• Hard substrate rock  
• High Dynamic littoral 
• High Dynamic sublittoral 
• High Dynamic supralittoral 
• Low Dynamic high littoral 
• Low Dynamic low litoral 
• Low Dynamic middle littoral 
• Low Dynamic sublittoral 
• Low Dynamic supralittoral 
• Others 
• Pioneer zone (potential salt marsh) 
• Salt marsh 
• Hard substrate peat/clay 

ZEESCHELDE 
• Antropogeen 
• Diep subtidaal 
• Hoog slik hard antropogeen 
• Hoog slik hard natuurlijk 
• Hoog slik zacht substraat 
• Hoog supralitoraal 
• Laag slik hard antropogeen 
• Laag slik hard natuurlijk 
• Laag slik zacht substraat 
• Matig diep subtidaal 
• Middelhoog slik hard antropogeen 

 
• Anthropogenic 
• Deep subtidal 
• High mud flat hard anthropogenic 
• High mud flat hard natural 
• High mud flat soft substrate 
• high supralittoral 
• Low mud flat hard anthropogenic 
• Low mud flat hard natural 
• Low mud flat soft substrate 
• Moderately deep subtidal 
• Medium mud flat hard anthropogenic 
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• Middelhoog slik hard natuurlijk 
• Middelhoog slik zacht substraat 
• Ondiep subtidaal 
• Potentiele pionierzone 
• Schor 
• Supralitoraal hard antropogeen 

• Medium mud flat hard natural 
• Medium mud flat soft substrate 
• shallow subtidal 
• Potential pioneer zone 
• Salt marsh 
• Supralittoral hard anthropogenic 

 
 

4. Smartboek VLAM 
• Via Nancy Fockedey; 26 (+5) kaarten over visvangst, stocks en status  

• Voorbeeld Tong, Kabeljauw:  
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5. Kaart voor nautisch tijdschrift Ruimschoots 
• Via Marnix Pieters 

• Ruimschoots bericht over het maritiem erfgoed in Vlaanderen en daarbuiten, over nautische geschiedenis en 

tewerkstelling, binnenvaart en pleziervaart. Er verschijnen 4 nummers per jaar, 36 blz. 

• Kaarten lichtjes aanpassen die gebruikt werden voor SeArch Studiedag 
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6. Voor presentaties Marnix Pieters & Jeroen Vermeersch 
• Vindplaatsen paleontologisch bot, met en zonder tertiair achtergrond 

 

 

7. Sven Van Haelst 
• Kaart met 5 wrakken:  
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o Birkenfels (1966) 

o Garden City MV (1969) 

o UB-III klasse op de Fairy Bank (1918) 

o West-Hinder (1912) 

o Kilmore ss (1906) 

 

  

Wetenschappelijke Commissie, 11 juni 2015   42 

 



8. Sefins Netwerk 
• Via Nancy Fockedey & Bram D'hondt (INBO) 

• http://www.rinse-europe.eu/sefins 
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9. Thesis Kyllian (Beleidsinformatie) 
• Kaart gemaakt door Thomas Verleye 

• Op basis van tracks & waarnemingen, opmaken van densiteitkaart van recreatieve visserij 
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10. European Court of Auditors 
• Export door Francisco Souza Dias 

• Gevraagd: kaart van Marine Regions in Illustrator Format 
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11. European Marine Board 
• Kaart gemaakt door Francisco Souza Dias 

• 20/05/2015 

• Aantal kaarten met EEZ grenzen, continentaal plat, 200m depth, … 

o Caribische Regio 

o Europa 

o Indische Oceaan 

o Stille Oceaan 

o Wereld 
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12. Norwegian Environment Agency 
• Kaart gemaakt door Francisco Souza Dias 

• Hoge resolutie van een kaart in 600 dpi 

• 13/03/2015 

 

 
 

 

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

Contactpersoon: Annelies Goffin, Elien Dewitte 

Website: 

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

Recente activiteiten en producten: 
geen mededelingen 
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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: 
 Deelname VLIZ aan DIG meeting, 18-20 mei 2015, in ICES. 
 
 
 

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  
 visserijbiologische data met betrekking tot de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en voor literatuurgegevens. 

Recente activiteiten en producten: 
Geen recente activiteiten te melden 
 

MOU - NIOZ 
Memorandum of Understanding - NIOZ 
Samenwerkingsovereenkomst - NIOZ 
Looptijd: 1 / 2013 -doorlopend 
Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 
Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Wim Versteeg, Tina Mertens 
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: 
 Meeting voor hernieuwing swo verdaagd naar 9-10 september 2015. 
 Samenwerking met ROV na twee jaar positief geëvalueerd en wordt bestendigd, onafhankelijk van institutionele  
 overeenkomst 
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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,  
 multimedia enz.) 

 Recente activiteiten en producten: 
- De Proceedings van de conferentie “Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to  

societal benefits” is gepubliceerd als een VLIZ Special Publication 72 en digitaal beschikbaar via de website  
http://www.vliz.be/kenya/conference-output 

- Een project proposal zal worden ingediend bij VLIR-UOS om een Short Training Initiative (STI) te organiseren  
m.b.t. RV Mtafiti (scientific cruise planning and management, use and maintenance of sampling equipment,  
underway data acquisition and management) i.s.m. KMFRI - contactpersoon dr. Enock Wakwabi. 

 
  
MOU Ugent - MarBIOL 
 Memorandum of Understanding - Universiteit Gent,  Marine Biology  
 department 
 Samenwerkingsovereenkomst - Universiteit Gent, Afdeling Mariene  
 Looptijd: 1 / 2003 - / 
 Financiering: 

 Contactpersoon: Klaas Deneudt, Annelies Goffin, Bart Vanhoorne 

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

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

 Recente activiteiten en producten: 
 geen recente activiteiten te melden 

 

MVB 

Measurement network Flemish Banks 
Meetnet Vlaamse Banken 
Looptijd: sinds 2001 doorlopend 
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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: 
Op 16 april 2015 vond een overleg plaats met afdeling Kust voor de herwerking van de samenwerkingsovereenkomst dd. 
24 oktober 2003 betreffende “Wederzijdse dienstverlening inzake de ontsluiting en uitwisseling van wetenschappelijke 
informatie en de exploitatie van meetgegevens van getijgebonden systemen, inclusief het Meetnet Vlaamse Banken”. Op 
19 mei 2015 werd een aangepaste versie overgemaakt aan afdeling Kust. 

 

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: 
 - alle OBIS datasets zijn beschreven in IMIS. Momenteel wordt een kwaliteitscontrole op de metadata uitgevoerd.  
 Voor heel veel datasets ontbreekt nog basisinformatie zoals bijvoorbeeld citatie, contactpersoon en  
 gebruiksvoorwaarden van de data. Verder worden ook adresgegevens van de provider-instituten aangevuld, zodat  
 OBIS een verspreidingskaart van zijn providers kan genereren. 
  
 - taxonomische kwaliteitscontrole van de OBIS-namen blijft een doorlopende taak.  
  
 - beschrijven van de nieuwe datasets uit elke OBIS harvest in IMIS blijft een doorlopende taak. 
  
 - in navolging van de OBIS SG en IODE XXIII meeting werd een project uitgewerkt om OBIS uit te breiden met  
 environmental data die gelinkt is aan de verzamelde biologische data in een dataset (OBIS-ENV-DATA). VLIZ zal dit  
 2-jaar durend project trekken. De eerste stappen in dit project werden recent ondernomen, namelijk het  
 aanschrijven van de verschillende partijen met de vraag of ze over dergelijke data beschikken en deze willen delen  
 met OBIS. De data moeten tegen eind juni aangeleverd worden, zodat ze tijdens de zomer kunnen verwerkt
 worden. 
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LIJST VAN NIEUWE EN GEPLANDE PUBLICATIES 
 

INHOUD 
  
1. REGULIERE PUBLICATIES 
 
2. AD HOC PUBLICATIES 
 
3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

 
4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 
 
5. PERSBERICHTEN 
 
6. PRESENTATIES 

 
 

1. REGULIERE PUBLICATIES 

De Grote Rede 
(2015). De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40. Vlaams Instituut voor de 
Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende.  36 pp 

met hoofdbijdragen over: 

• De 'Zandmotor': drie jaar bouwen met de natuur 

• Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid drastisch hervormd: de 'Big Change' 

•  Diepzeemijnbouw: de nieuwe gold-rush? 

 

GR41 (september 2015) met hoofdbijdragen over: 

• Fysiologie menselijk lichaam zeeomgeving 

• Belgische onderzoeksschepen  

• Vikingen 

 

GR42 (december 2015) met hoofdbijdragen over: 

• Niet-inheemse soorten 

• Vondsten ter hoogte van A11 

• Textiel op zee 

Wetenschappelijke Commissie, 11 juni 2015  52 
 



VLIZ Library Acquisitions 
644 (6/03/2015) –652 (22/05/2015)  wekelijks op vrijdag 

VLIZINE 
• november 2014 
• december 2014 
• januari 2015 
• februari 2015 
• maart 2015 
• april 2015 
• mei 2015 

 
 

BELANGRIJK: sinds eind april 2012 worden alle berichtjes voor de VLIZINE onmiddellijk in een databank 
ingebracht. Tegelijkertijd kunnen abonnees nu ook intekenen om de VLIZINE ipv maandelijks, dagelijks 
of wekelijks te ontvangen. Dit biedt het grote voordeel dat er veel korter op de bal kan worden 
gespeeld (bv. bij vacatures). 
 

Twitter – volg het VLIZ via jmeesvliz 
4447 tweets sedert 27 september 2011, 935 volgers 

Facebookpagina  
volg de RV Simon Stevin via www.facebook.com/rvsimonstevin 
RV Simon Stevin facebook 391 berichtjes op (1 juni 2015) 1072 likes  sinds opstart in september 2012 

Facebookgroep  
volg EMSEA via https://www.facebook.com/groups/460137674027494/  
sedert 25 oktober 2012, 314 leden 

Perswerking 
promotie van Vlaams/Belgisch zeeonderzoek via de RV Simon Stevin in het televisieprogramma ‘De 
schuur van Scheire’ – 4 maart 2015 op één 

kijkcijfers: 612.303  http://deschuurvanscheire.een.be/jan-seys-en-karen-rapp-in-de-zetel-van-deschuur   

en via de podcast voor ‘moules de geek’ http://deschuurvanscheire.een.be/wetenschap/de-zee-
podacast-moules-de-geek   

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

VLIZ Special Publications 
Mees, J.; Vanhaecke, D.; Nyonje, B.; Ruwa, R. K. (Ed.) (2015). Proceedings of the VLIR-UOS International 
Conference ‘Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: from research to societal 
benefits’. Kikambala, Kilifi County, Kenya, 27- 29 October 2014. VLIZ Special Publication, 72. Flanders 
Marine Institute (VLIZ): Oostende. 124 pp. 

VLIZ Beleidsinformerende Nota's 

/ 
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Posters 
Posters opgemaakt i.k.v. Zeefestival ZOUTBAD (Wereldoceaandag 2015) over VLIZ-ledenwerking en Sea 
For Society project 

Flyers 
Zeefestival ZOUTBAD - in het kader van Wereldoceaandag 2015. 6 juni 2015 in Oostende en 7 juni 
2015 in Brussel. 

Filmpjes 
/ 

 
 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 
Peer reviewed 

Costello, M.J.; Vanhoorne, B.; Appeltans, W. (2015). Conservation of biodiversity through taxonomy, 
data publication, and collaborative infrastructures. Conserv. Biol. Early view: 6 pp. 
hdl.handle.net/10.1111/cobi.12496 

Garcia-Moreno, D.; Verbeeck, K.; Camelbeeck, T.; De Batist, M.; Oggioni, F.; Oscar, Z.H.; Versteeg, W.; 
Jomard, H.; Collier, J.S.; Gupta, S.; Trentesaux, A.; Vanneste, K. (2015). Fault activity in the epicentral 
area of the 1580 Dover Strait (Pas-de-Calais) earthquake (northwestern Europe) . Geophys. J. Int. 201(2): 
528-542. hdl.handle.net/10.1093/gji/ggv041   

Meland, K.; Mees, J.; Porter, M.; Wittmann, K.J. (2015). Taxonomic review of the orders Mysida and 
Stygiomysida (Crustacea, Peracarida). PLoS One 10(4): 28 pp. 
hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0124656 

ten Hoopen, A.; Pesant, S.; Kottmann, R.; Kopf, A.; Bicak, M.; Claus, S.; Deneudt, K.; Borremans, C.; 
Thijssen, P.; Dekeyzer, S.; Schaap, D.M.A.; Bowler, C.; Glóckner, F.O.; Cochrane, G. (2015). Marine 
microbial biodiversity, bioinformatics and biotechnology (M2B3) data reporting and service standards. 
Stand Genomic Sci. 10: 20 [1-10]. hdl.handle.net/10.1186/s40793-015-0001-5 

Andere 

Bosch, S.; Tyberghein, L.; De Clerck, O. (2015). Predictor selection for species distribution modeling in 
a marine environment. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 20 February 2015. UGent - 
Phycology/VLIZ: Gent, Oostende. 1 poster pp. 

Mees J., Mertens T., Rappé K. & Seys J. (Eds). VLIZ Jaarboek 2014 – Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ), Oostende, België. 2015. 

Pieters, M.; De Hauwere, N.; Demerre, I.; Van Haelst, S.; Vermeersch, J. (2015). Scheepswraksites in 
het deel van de Noordzee onder toezicht van België: een kennismaking . Ruimschoots 15(2): 14-17 

VLIZ acknowledged 
(2015). An index of nonnative sea life. Science (Wash.) 347(6228): 1295. 
hdl.handle.net/10.1126/science.347.6228.1294 

(2015). Studenten bij Vloot. MDK Nieuwsbrief 33: 7 

Bauwens, F.; Verbeke, D. (2015). De Scheve bultschelp Altenaeum dawsoni als bijvondst Slak-in-Du uit 
het Dievegat, Knokke. De Strandvlo 35(1): 22-26 
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De Blauwe, H. (2015). Verslag van een tweede strandwandeling na de cursus strandvondsten. De 
Strandvlo 35(1): 20-21 

Depestele, J.; Ivanovic, A.; Degrendele, K.; Esmaeili, M.; Polet, H.; Roche, M.; Summerbell, K.; Teal, 
L.R.; Vanelslander, B.; O'Neill, F.C. (2015). Measuring and assessing the physical impact of beam 
trawling. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer Online first. hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsv056 

Devriese, L.; Soetaert, M.; Desender, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Polet, H. (2015). Huidzweren bij 
vissen in het Belgisch deel van de Noordzee: Trends in prevalentie en exploratie van mogelijke 
oorzaken. ILVO-Mededeling, 188. ILVO: Merelbeke. 20 pp. 

De Walsche, A. (2015). 20.000 mijnen onder zee: Wereld maakt zich op voor de ontginning van de 
oceaanbodem. MO* 2015(Lente): 36-39 

Haelters, J. (2015). Een school grienden Globicephala melas in de zuidelijke Noordzee. De Strandvlo 
35(1): 5-11 

Pieters, M. (2015). Archeologisch onderzoek in en langs het Belgische deel van de Noordzee. Recente 
ontwikkelingen. Presentatie te Antwerpen, Felixarchief, BNA-Contactdagen 2015 Vrijdag 27 maart. 
Agentschap Onroerend Erfgoed: Brussel. 44 slides pp. 

Severijns, N.; Dumoulin, E.; Bauwens, F.; De Blauwe, H. (2015). Het Slak-in-Du project: inventarisatie 
van de mollusken in de duingebieden langs de Belgische Kust - 2013 Oostkust = Towards a new 
inventory of the molluscan fauna in theBelgian coastal dunes - Report for 2013. Gloria Maris 53(4): 
111-154 

Tang, D.J. (2015). Boekbespreking: Jan Seys, Sara Behiels, Nancy Fockedey (red.) De Grote Rede, nieuws 
over onze kust en zee, themanummer De Groote Oorlog en de Zee (Oostende): Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ), 2014, 113p. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 34(1): 122-123 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 
 

du Bois M. (2015). Vlaamse Visgids: Vis van het jaar — Vis van de maand — Kies de juiste vis — Wat is 
duurzaam? Stardust Foundation. 31 pp.  

Voedsel uit de zee. Dossier: De Zee. Markant Magazine. mei 2015.   

Bescherm onze Noordzee. Roll-up & flyers. FOD Leefmilieu - Dienst Marien Milieu. mei 2015. 

Vermijden in plaats van bestrijden. Informatieve brochure voor recreatieve gebruikers van estuaria in 2-
Zeeën-regio. SEFINS-project. (lancering juni 2015) 

VLAM-Smartboek "Hoe bereid ik vis". Digitale versie van het handboek voor de horeca-opleidingssector 
door Peter Coucquyt, met verrijkingen zoals websitelinks, extra recepten, filmmateriaal, productfoto’s. 
Aangeboden via het digitaal leerplatform www.knooppunt.net. Update van de soorteninformatie en 
duurzaamheid Belgische visserij, met de medewerking van VLIZ en ILVO. (lancering uitgesteld tot 
zomer-najaar 2015) 

Fockedey N. (2015). De Europese platte oester, een verdwenen lekkernij. In: Ervynck A. et al. (2015). 
Oesterpassie - Een zintuigelijke verkenning in kunst en geschiedenis. Stichting Kunstboek. (lancering 
11.06.2015) 

Catalogus bij tentoonstelling Oesterpassie in NAVIGO, Oostduinkerke. Met bijdrage van VLIZ-
medewerkers Ruth Pirlet, Jan Haspeslagh en Nancy Fockedey. 

Culinair Ambiance maandelijks t.e.m. december 2015 http://www.ambiance.be/home/  
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5. Persberichten 
• 2015-03-24 Bouwplannen op Belgische Noordzee trigger voor uniek wetenschappelijk experiment 
• 2015-03-12 Voorbije acht jaar meer dan 1000 nieuwe zeevissoorten ontdekt, waaronder 122 

haaien en roggen 
• 2014-12-22 Kreeften op kunstmatig rif gefilmd en gezenderd 
• 2014-12-19 Een greep uit 'De Grote Rede': kennis over onze kust en zee - nr. 39 

6. Presentaties 

Datum Plaats 
Organiserende 
instelling Evenement Onderwerp 

2015.01.08 Brugge UPV Brugge 
Losstaande 
lezing Bedreigingen & opportuniteiten zee 

2015.01.12 Oostende 
De Grijze Geuzen - 
VLC 

Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.01.15 De Haan 
Gemeenteraad De 
Haan 

Losstaande 
lezing Expert advies energie-atol 

2015.01.29 Oostende Syntra West 
Losstaande 
lezing 

Zeelandschap lezen ikv opleiding 
Kustgidsen 

2015.02.02 Oostende Syntra West 
Losstaande 
lezing Overbevissing en Duurzame Visserij 

2015.02.18 Nieuwpoort 
Zorgverblijf Ten 
Duinen 

Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.02.23 Brugge 
Universiteit Derde 
Leeftijd 

Losstaande 
lezing Bedreiging ecologisch systeem 

2015.02.27 Oostende OC Ter Yde 
Losstaande 
lezing Zee/kust & zeewetenschappers 

2015.02.02 Hooglede 50 Actief Hooglede 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.03.05 Oostende KGVO  
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.03.09 Torhout LBG Torhout 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.03.12 Kortrijk LBG Kortrijk 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.03.17 De Haan 
Provincie - 
Kustforum Conferentie Zee/kust Marien Ruimtelijk Plan  

2015.04.14 Maldegem 50 Actief Maldegem 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.04.17 Oostende 
IE-Net Vlaamse 
ingenieurs 

Losstaande 
lezing Zee/kust of anders 

2015.04.22 Antwerpen UA - PLECO Studiedag 
ICOS presentation Belgium science 
day April 2015 

2015.05.20 
Tallinn 
(Estland) 

Oceans Past 
Initiative Conferentie ICES meets MHE 

2015.05.28 Oostende UPV Zeestudiedag Studiedag Inleidingsvoordracht 

2015.06.01 Veurne 50 Actief Veurne 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.06.04 Oostende 
Davidsfonds 
Leefdaal 

Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.10.12 Oostende 50 Actief Oostende 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.10.27 Menen 50 Actief Menen 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

2015.11.19 Brugge LVSW Brugge 
Losstaande 
lezing Zee/kust 

 

Wetenschappelijke Commissie, 11 juni 2015  56 
 



LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 
 
1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 
 
2. Zeekat  
 
3. RV Simon Stevin 
 
4. ROV Genesis 
 
5. Walfaciliteiten Halve Maan 
 
6. Serres De Haan 
 
7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
 
8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 
 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 
 

VLIZ poogt i.s.m. KMFRI financiering te bekomen om een nieuw opleidingsmoment voor 
wetenschappers/technici te organiseren voor inzet onderzoeksschip & instrumentarium. 

2. Zeekat  
/ 

3. RV Simon Stevin 
 
Simon Stevin terug droog gezet om transducer Multibeam te vervangen. Verlies scheepstijd wordt 
beperkt tot max. twee dagen. 
 

4. ROV Genesis  
ROV wordt dit jaar niet ingezet vanop de Belgica (geen vraag van wetenschappers om deel te nemen 
aan atlantische campagne Belgica). Ook voor NIOZ is er voorlopig geen concreet plan voor inzet aaan 
boord van de Pelagia (wel mogelijks 1 aanvraag).  

Upgrade van videosysteem (multimode naar singlemode) en aanschaf nieuwe camera’s is lopende. 

5. Walfaciliteiten Halve Maan 
 
Bouwaanvraag voor uitbreiding MSO met een betonverharding met elektrische aansluitingen voor 
stockage containers ligt voor aan Gemeentebestuur Oostende.  
Aanleg van een rechtstreekse aanzuigleiding voor zeewater vanop strand voor een directe en continue 
aanvoer zeewater is officieel aangevraagd aan MDK-AK en reeds technisch in voorbereiding. 
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De zeewateropstelling waartoe twee jaar terug werd beslist te investeren, is geïnstalleerd en klaar om 
te gebruiken.  
 

6. Serres De Haan 
Alle activiteiten in het serrecomplex zijn gestopt. Momenteel worden de faciliteiten niet langer 
gebruikt.  

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
VLIZ heeft op eigen initiatief zelf een aantal verbeterings- en aanpassingswerken laten uitvoeren (water 
& winddicht maken ramen kant Wandelaarkaai, aanbrengen leuning aan noodtrap datacentrum, aanpak 
vochtprobleem datacentrum).  

 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 

Vibrocorer 125.000 VLIZ 
Besteld, wordt geleverd mei-juni 
eerste trials in zomer, eerste echte 
campagne late zomer-herfst 

Zeewater opstelling 130.000 VLIZ & EMBRC 

Geïnstalleerd, functionaliteit getest 
met regenwater. Alles moet nu met 
zeewater worden gevuld en 
filtersystemen worden getest met 
dieren in tanks. 

 
 
VLIZ bereidt de investering voor van een nieuwe container voor de ROV. Deze container moet zowel de 
grote lier als de ROV herbergen. Aan boord van de RV Simon Stevin hoort dan enkel de container met 
controlekamer en de winch. 
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LIJST – ADVIES EN NETWERKING  

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

Recente activiteiten en producten: 
VLIZ neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep monitoring. 
 

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

Financiering: Geen financiële bijdrage voor VLIZ 

Contactpersoon: Jan Mees, Tina Mertens 

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

Er vonden gesprekken plaats met FMC voor de organisatie van een tweede event ‘Marine science meets 
maritime industry’ (voorjaar 2016) in navolging van een eerste succesvolle editie die plaatsvond op 29 
maart 2012. 
Tevens werd er gebrainstormd over de toekomstige opzet en invulling van een Blauwe Cluster waarin 
industrie, wetenschap en overheid samenwerken. 
 

 

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

• deelname aan pre-ERVO meeting om "EuroFleets Legacy" in te bedden in ERVO netwerk 
• deelname aan jaarlijkse meeting 9&10 juni, Galway 

 

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

Geen recente activiteiten 

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

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

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

(Dublin, 12 juli 2012). 
• Texel, 15- 16 oktober 2012 
• Bergen, 22-23 april 2013 
• Hamburg, 4-5 november 2013 
• Brest, 14-16 mei 2014 
• Gent, 29-30 april 2015 

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

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

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

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

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Bart Vanhoorne, Fien De Raedemaecker 

Website: http://www.marsnetwork.org 

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

Recente activiteiten en producten: 
VLIZ onderhoudt de website 

 

Vlaams Aquacultuur Platform 
Looptijd: 2010 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker, Delphine Vanhaecke 

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

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

Recente activiteiten en producten: 

- Op 23 maart zetelde VLIZ in de SSAQ vergadering 

- Op 10 juni organiseert het Vlaams Aquacultuurplatform naar jaarlijkse gewoonte een netwerkbijeenkomst 
voor alle geïnteresseerden in de aquacultuur. Het thema dit jaar draait rond maricultuur op de Noordzee, 
waarbij zowel Belgische als Nederlandse sprekers aanwezig zullen zijn.  Het VLIZ is dit jaar de gastheer  
voor dit event. 
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Vlaams Algenplatform 
Looptijd: 9 / 2012  doorlopend 
Financiering: FISCH (platform voor duurzame chemie)  via een Netwerking en Innovatiestimulering 
(NIS)-project 
 
Contactpersoon: Simon Claus, Fien De Raedemaecker, Jonas Mortelmans 

Website: http://www.vlaamsalgenplatform.be 

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

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

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

 

Flanders Marine Biotechnology Platform 
Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen 
Looptijd: 2 / 2012 doorlopend 
Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
geen recente activiteiten te vermelden  

 

EurOcean 
Looptijd: doorlopend 

Financiering: Interne financiering VLIZ 

Contactpersoon: Tina Mertens 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
De volgende meeting van de EurOcean Steering Committee zal doorgaan in Oostende op 19 en 20 
november 2015. 

 

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

Contactpersoon: Jan Mees, Fien De Raedemaecker 

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

Recente activiteiten en producten: 
- De 8e en laatste call werd afgesloten op 12 maart 

- Op 27 maart vond de vergadering van de plaatselijke groep plaats om de  5 projecten te evalueren. 

 

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

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
 - presentatie van WGHIST op Oceans Past Conference in Tallinn (Estonia), 20 mei 2015 
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 Fish2Know II 
 Fish2Know II 
Looptijd: 9 / 2014 - 12 / 2015 
Financiering: Europees Visserijfonds (EVF) 

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Fien De Raedemaecker 

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

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

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

Recente activiteiten en producten: 
geen recente activiteiten te vermelden 

 

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

Contactpersoon: Nancy Fockedey, Fien De Raedemaecker 

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

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

Recente activiteiten en producten: 
 geen recente activiteiten te vermelden 
 

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

Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

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

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

• Project is afgelopen 
• Het eindrapport werd gepubliceerd in februari 2015: 

http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/vistraject-rapport.pdf  

 

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

Contactpersoon: Nancy Fockedey 

Website:http://www.allianceproduitsdelamer.org/documents/doc%201%20Plaquette_concours_2013.pdf 
 
Jaarlijkse Franse kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en professionele koks gestimuleerd worden om 
werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij het jureren en bij het uitwerken 
van de stage van de laureaat (eerste prijs: buitenlandse stage in België). Georganiseerd  door SeaWeb 
Europe en Ferrandi Paris.. 

Recente activiteiten en producten: 
 - geen recente activiteiten 
 - veldstage te organiseren voor winnaar in de loop van september 2015. 
 

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

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

Website: 

NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad 

Recente activiteiten en producten: 
 - voorbereiding publicatie "Oesterpassie" in aanloop van tentoonstelling (vanaf juni 2015): Ruth Pirlet en 
Nancy Fockedey schrijven elk een hoofdstuk 
 

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

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Hans Pirlet 
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Website: 

Opvolging van dossiers omtrent Geïntegreerd kustzonebeheer.  
Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CDK) is het forum voor geïntegreerd kustzonebeheer in België. 
De ondersteuning van het Coördinatiepunt gebeurt op verschillende vlakken:  
 - partner van het CDK, zetelt in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Bestuurlijk Overleg; 
 - ondersteuning bij de invulling van de’ Kustbarometer’ (indicatoren voor de kustzone) en de daaraan 
gekoppelde website; 
 - lid van de redactieraad van de publicatie het ‘Kustkompas’.   
 - actieve rol bij de invulling van de Kustatlas (inhoud, website hosting), voorzitter van de werkgroep 
opgericht voor de actualisatie van de digitale Kustatlas;  
 - lid van de werkgroep ‘Ruimtelijke Planning op Zee’/ Marine Spatial Planning’. 
 Verder is er een algemene ondersteuning met data- en informatieverstrekking, en communicatie (bv. 
‘Grote Rede indicatorenrubriek’). 

Recente activiteiten en producten: 
 - overleg duurzaam kustbeheer op 27 mei 2015  14 u (streekhuis kust). 
 - overleg met het streekhuis kust omtrent de verdere ondersteuning vanuit VLIZ 
 - samenwerking mbt dossier 'kustvisserij' en 'kleinschalige visserij' 

 

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

 Contactpersoon: Leen Vandepitte 

 Website: 

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

 Recente activiteiten en producten: 
De Catalogue of Life (CoL) Global Team meeting en aansluitende mini-symposium werden op het VLIZ 
gehost (31 maart - 2 april). Het rapport van deze meeting wordt momenteel geschreven en binnen het 
team gecirculeerd. 
  
 Enkele relevante beslissingen voor VLIZ en VLIZ-projecten: 
- WoRMS wordt gezien als de meest complete en betrouwbare bron voor mariene soortsnamen en CoL 

wil zeker verderwerken met VLIZ/WoRMS om de CoL meer compleet te maken. 
- Nu IRMNG bij VLIZ wordt gehost, wil CoL graag een gap-analyse uitvoeren op basis van CoL. VLIZ zal 

hierbij assisteren. 
- mogelijke samenwerkingen tussen CoL en LifeWatch zullen opgenomen worden in het strategisch 

plan van CoL 
  
De volgende CoL Global Team meeting zal gehost worden door HCMR, Kreta en zal doorgaan in januari-
februari 2016. 

 

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

 Contactpersoon: Klaas Deneudt 

 Website: http://www.icsu-wds.org/ 
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De International Council for Science (ICSU) creëert een Wereld DataSysteem (WDS), waarmee het hoopt een  
gemeenschappelijk, maar multidisciplinair, wereldwijd gedistribueerd datasysteem te ontwikkelen. VLIZ is 
lid van de ICSU WDS. VLIZ wil hieraan bijdragen door een component te vormen binnen dit datasysteem 
voor mariene biodiversiteitsgegevens. 

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

 

 Promovis Nieuwpoort vzw 
 Looptijd: / - / 
 Financiering: 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

 Recente activiteiten en producten: 
 - adviesverlening (evaluatie en verbetering) toeristische pakket Vrijdag Visdag. Deelname aan sessie 
(2015.06-5.22) 
 

 Blankenberge bruist Culinair - kookwedstrijd "vergeten vis" 
 Looptijd: / - / 
 Financiering: 

 Contactpersoon: Nancy Fockedey 

 Website: 

 Recente activiteiten en producten: 
- Gemeente Blankenberge organiseert op 13.06.2015 een culinair evenement waaraan culinaire 

wedstrijd gekoppeld is (Vergeten vis).   
- Advies rond beoordeling. Overleg met schepen Philippe Coninx en organisator Guy De Coninck 

(06.05.2015).  
- Sponsoring door VLIZ: Vis- en Zeevruchtengids (14 exmpl) voor deelnemers wedstrijd en  Het Grote  

Noordzeekookboek (1exmpl) als publieksprijs 
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