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LIJST – ADVIES EN NETWERKING  

 

Stuurgroep Vlaamse Baaien 
Rol VLIZ: Lid van de stuurgroep 

Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

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

project betreft een langetermijnvisie tot 2100, die er in de eerste plaats op gericht is om de veiligheid 

van de Vlaamse kust in het achterland te garanderen tijdens de komende decennia. Het project 

‘Vlaamse Baaien 2100’ is een initiatief van een partnerschap van Vlaamse waterbouwkundige 

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

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

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

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

De stuurgroep heeft vergaderd op 22 februari 2010 en komt nogmaals samen op 26 april a.s. 

 

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

lid begeleidingscomité IWT-haalbaarheidsstudie. 

Contactpersoon VLIZ: Jan Mees 

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

projectfinanciering vanwege het IWT en het Programma Vlaanderen in Actie. Tegen eind 2010 zal de 

haalbaarheidsstudie afgewerkt zijn en zal er een business plan voor de toekomst opgemaakt zijn. VLIZ 

is recent toegetreden tot de raad van bestuur. 

 

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

Contactpersonen VLIZ: Jan Mees en Nancy Fockedey 

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

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

Plaatselijke Groep opgestart, die een ontwikkelingsstrategie zal uitwerken. De Plaatselijke Groep en de 

verschillende 'kerngroepen' die bepaalde thema's moeten uitdiepen, hebben voor het eerst vergaderd 

op 31 maart 2010. Het VLIZ nam deel aan de kerngroepen "Creëren van meer toegevoegde waarde voor 

de aangelande vis", Verbreding en innovatie", "Bewustmaking, kennisbewaring en -verspreiding" en 

"Bescherming van het kust- en mariene milieu". In de maand mei wordt een oproep gepubliceerd om 

ontwikkelingsstrategieën in te dienen. Datum van indienen is september 2010; er wordt vervolgens één 

strategie geselecteerd. 

 

Executive Council van IOC/UNESCO 
Rol VLIZ: Alternate van representative Rudy Herman.  

Contactpersoon VLIZ: Jan Mees. 

Van 8 tot 16 juni 2010 ging de 43ste sessie van de Executive Council van de Intergovernmental 

Oceanographic Commission van UNESCO door te Parijs. Jan Mees trad op als alternate van officieel 

vertegenwoordiger Rudy Herman, en woonde de vergadering bij op 8 en 9 juni. Agenda dag 1: Official 

Inauguration of the IOC 50th Anniversary. Agenda dag 2: Chairman's en Executive Secretary's reports 

on developments since IOC-XXV (25ste sessie van de Assembly, 16-25 juni 2009). Relevant voor VLIZ 

zijn besprekingen rond het IODE programma en het projectkantoor in Oostende, en de stappen die 

gezet werden om OBIS (Ocean Biogeographic Information System) in de IOC structuren te integreren. 

 

Begeleidingsgroep LECOFISH 
Looptijd: 2 jaar, 2010-2011 

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

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

LECOFISH staat voor het gebruik van lokale ecologische kennis als bijdrage tot de 

ecosysteembenadering in een duurzaam visserijbeheer. Het project wordt gefinancierd door het 

Federaal Wetenschapsbeleid voor een periode van twee jaar. Het Maritiem Instituut van de Universiteit 

Gent is uitvoerder van het LECOFISH project. 
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Begeleidingsgroep CLIWAT , INTERREG IV 
Looptijd: september 2008 - september 2011 

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

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

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

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

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

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

project. 

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

en VITO.  

Coördinatie door Ecosystem management Research Group – University of Antwerp ECOBE 

Looptijd: 2010-2011 

Rol VLIZ:  lid van de eindgebruikersgroep (ECOPLAN) 

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

ECOPLAN is a pre-proposal trajectory for the development of a Strategic Basic Research Proposal on 

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

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

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

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

Recente activiteiten en producten:  

ECOPLAN: bilateraal overleg VLIZ-projectconsortium (ECOBE, INBO, VITO) 31 mei 2010, Oostende: 

verkenning naar mogelijke toepassingsgebieden van ecosysteemdiensten in studiedomein Kust & Zee. 

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

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

Looptijd: 2010-2011.  

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep (BEES) 

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

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

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

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

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

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

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

programmes and policy objectives.  

Recente activiteiten en producten:  

BEES Startoverleg 20 april, o.a. rond de  planning van workshop rond ecosyteemdiensten in België, op 

26 november 2010 in Brussel. 

 

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

Rol VLIZ: lid van de begeleidingsgroep 

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

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

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

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

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

werkgroep Bekkenwerking sturen de ontwikkeling aan. De praktische coördinatie van de ontwikkeling 

van de bekkenbarometer gebeurt, voor de 11 bekkens tezamen, door een ad hoc werkgroep 

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

werkgroepen en met de overlegstructuren inzake integraal waterbeleid op bekkenniveau 

(bekkenbestuur, bekkenraad, bekkensecretariaat).  

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

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

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

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

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

Bekkenwerking.  

Recente activiteiten en producten:  

De eerste vergadering is doorgegaan op maandag 21 juni. 
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ERVO – European Research Vessel Operators 
VLIZ (André Cattrijsse) was voor de tweede maal chair van de ERVO-meeting (Southampton, UK, 4-6 mei 

2010). 

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

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

Southampton, UK, 29-30 maart 2010. Volgende meeting is gepland in Lissabon (EurOcean) op 29-30 

november 2010. 

Samenwerking VRT 
VLIZ is als partner actief betrokken geweest bij de CANVAS scholenwedstrijd rond het 'Beagle-project'. 

Jan Seys was aanwezig op overleg wetenschap-VRT op 28 mei. VLIZ zal actief meewerken aan twee 

CANVAS producties over biodiversiteit in België en aan uitzendingen op Radio 2, n.a.v. het Jaar van de 

Biodiversiteit. 

 

Vlaamse milieuweek Shanghai 
Jan Mees heeft op 31 mei een voordracht gegeven op de biodiversiteitsdag in het Belgisch paviljoen op 

de wereldexpo te Shanghai (seminarie in het kader van de Vlaamse milieuweek). 


