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LIFEWATCH MARIEN OBSERVATORIUM EN DATA ARCHEOLOGIE  

REFERENTIETERMEN VOOR DE EXPERTENGROEP 

 

Ter ondersteuning van de verdere uitwerking van het marien observatorium en de 

data archeologie actie die binnen het Vlaamse Lifewatch project worden opgezet. 

 

Deze ‘referentietermen’ specificeren de doelstellingen en het lidmaatschap van de expertengroep die 

wordt opgericht ter ondersteuning van de verdere uitwerking van het marien observatorium en de data 

archeologie actie die binnen de constructiefase van het Vlaamse Lifewatch project worden opgezet. 

 

Doel van de expertengroep Lifewatch marien observatorium en data archeologie 

De expertengroep Lifewatch marien observatorium en data archeologie wordt opgericht door de raad 

van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op voorstel van de wetenschappelijke 

kerngroep. 

De oprichting van deze expertengroep kadert in de bijdrage door de Vlaamse overheid aan de Europese 

Lifewatch infrastructuur (E-science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research, 

www.lifewatch.eu) in de vorm van het door de Herculesstichting gefinancierde project “A Flemish 

marine, terrestrial and freshwater biodiversity observatory, models and data systems, including a 

central taxonomic backbone, for LifeWatch.” Het Vlaams Lifewatch project is een samenwerking van het 

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en bevindt 

zich momenteel in de constructiefase. Als deel van deze constructiefase wordt door VLIZ een uitwerking 

gegeven aan het marien observatorium enerzijds en de mariene data archeologie actie anderzijds. Het 

bijeenbrengen van expertise uit verschillende hoeken wil een optimale uitwerking van de geplande 

initatieven verzekeren. 

Het betreft een expertengroep naar analogie met de expertengroepen van het zeewoordenteam, de 

consortia rond niet-inheemse soorten, de Belgische mariene soortenlijst, Compendium voor Kust en 

Zee, ... met een drieledige algemene doelstelling: 

 Bijdragen tot een wetenschappelijk onderbouwd marien observatorium 

 Bijdragen tot een inventarisatie en prioritizering van de mariene data archeologie 
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 Bijdragen tot het bekomen van een eenduidig data beleid voor data afkomstig uit zowel 

observatorium als data archeologie activiteiten  

Specifieke doelstellingen 

Marien observatorium 

Voor de uitwerking van het observatorium is onderstaand traject voorzien. (zie figA ) 

Vanuit het vooropgestelde Lifewatch project plan en het gegeven van de huidige bestaande monitoring 

en infrastructuur zal op basis van een verkenning van bestaande observatoria en methoden en een 

bevraging van de behoeften van gebruikers en experten een beschrijving worden gemaakt van het 

meest wenselijke mariene lifewatch observatorium. Na een evaluatie van de budgettaire en 

technologische haalbaarheid kan dan een finaal ontwerp gemaakt worden van het op te zetten mariene 

observatorium. 

De specifieke doelstelling van de expertengroep binnen dit traject is input te leveren bij 

 Stap1: Verkenning en omgevingsanalyse bestaande observatoria en methoden 

 Stap2: Bevraging behoeften gebruikers en experten 

 Stap3: Evaluatie budgettaire en technologische haalbaarheid 

 

Figuur 1: Een schematische voorstelling van het uitwerken van het marien observatorium. 

 

Mariene data archeologie 

Voor de uitwerking van de data archeologie is volgend traject voorzien: 

Vanuit het vooropgestelde Lifewatch project plan en het gegeven van de huidige data inventaris (IMIS) 

zal op basis van een verkenning van de digitiseerbare datasets uit de literatuur en een bevraging naar 
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geschikte en relevante datasets een finale inventaris worden opgesteld. Door middel van een bevraging 

van de behoeften van gebruikers en experten kan dan een prioritisering gemaakt worden op basis 

waarvan het verdere data archeologie werk kan opgestart worden.  

 
Figuur 2: Een schematische voorstelling van de verschillende stappen in de data archeologie actie 

De specifieke doelstelling van de expertengroep binnen dit traject is input te leveren bij 

 Stap2: Bevraging digitiseerbare datasets 

 Stap3: Bevraging van behoeften gebruikers en experten 

 

De bevindingen en aanbevelingen van de expertengroep Lifewatch marien observatorium en data 

archeologie worden gerapporteerd aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ. 
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Rol van de leden in de expertengroep 

- De leden engageren zich om een actieve rol op te nemen en de concrete afspraken die werden 

vastgelegd in de doelstellingen (zie hierboven) na te komen.  

- De leden zullen een rol spelen in de communicatie rond en de verspreiding van het Lifewatch 

marien observatorium en data archeologie en - in de mate van het mogelijke - hun institutionele 

netwerken hiervoor inzetten.  

- De leden zullen betrokkenheid tonen bij het werk, minstens tot de afwerking van de 

constructiefase van het project (2014).  

 

Samenstelling van de expertengroep 

De expertengroep Lifewatch marien observatorium en data archeologie bestaat uit een evenwichtige 

vertegenwoordiging van experten met ervaring in de monitoring van diversiteit en het ecosysteem 

functioneren en met brede visie op mariene onderzoeksvragen en kennisleemtes, het VLIZ Lifewatch 

team en mogelijks ook leden van de wetenschappelijke kerngroep. 

De samenstelling van de expertengroep wordt besproken op de vergadering van de wetenschappelijke 

kerngroep van het VLIZ, en dient te worden goedgekeurd door de raad van bestuur. Het toetreden van 

nieuwe leden gebeurt steeds en enkel in overleg met de wetenschappelijke kerngroep en mits 

goedkeuring van de raad van bestuur van het VLIZ. 

 

Duur van de werking: De expertengroep zal minstens behouden blijven tot de afwerking van de 

constructiefase van het Lifewatch plan (2014).  

 

Verslaggeving en secretariaat: Het secretariaat wordt verzorgd door het VLIZ-team. Dit omvat de 

voorbereidingen van de vergaderingen (agenda's, voorbereidende documenten) en het verzorgen van 

de communicatie tussen de leden van de expertengroep en de wetenschappelijke kerngroep van het 

VLIZ. Het VLIZ-team bereidt ook de rapportages en verslaggeving voor. De agenda's en voorbereidende 

documenten, de verslagen en rapportages, worden naar alle leden verstuurd.  

 

Herziening van referentietermen 

Deze referentietermen kunnen door de expertengroep op elk moment herzien worden in overleg met 

de wetenschappelijke kerngroep en mits goedkeuring van de raad van bestuur van het VLIZ kunnen 

aanpassingen doorgevoerd worden.  
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