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VLIZINE
jrg. 14, nr. 8 (augustus 2013) 

 Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene
wetenschappers.

 Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en
wordt verspreid onder alle geïnteresseerden. 

 V.U.: Jan Mees  
 Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey

  
Reacties naar: jan.seys@vliz.be

  
Volg VLIZ nu ook op Twitter:   @jmeesvliz

  

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van
onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige
informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt
graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE
rondzendlijst. Om uw abonnement op deze nieuwsbrief te beheren, ga naar deze link. Archieven van dit e-zine zijn
raadpleegbaar via deze link.

  
NIEUW! Vanaf heden kun je de berichten uit de VLIZINE ook dagelijks of wekelijks ontvangen. Ga naar deze link

  
1. Vacatures, beurzen en fondsen

 1.1. VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers
 1.2. Nieuwe call 'VLIZ North Sea Award 2013' wil Noordzee-onderzoek belonen

  
2. Belgisch marien onderzoek in de kijker

 2.1. Slechts 50% van Belgische visvangst in Belgisch deel Noordzee gerapporteerd
  

3. Doctoraten
 3.1. Vissen in windparken: resultaten zenderonderzoek

  
1.1. VLIZ Aanmoedigingsprijs 2013 voor pas afgestudeerde mariene wetenschappers

 Ben je dit jaar of vorig jaar afgestudeerd als marien wetenschapper aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Stel je
dan kandidaat voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen! Inschrijven kan tot 30 november 2013. 

 Link: http://www.vliz.be/NL/HOME/&p=show&id=3510 
  

[top]
  

1.2. Nieuwe call 'VLIZ North Sea Award 2013' wil Noordzee-onderzoek belonen
 Word jij de laureaat van de ‘VLIZ North Sea Award 2013’? Individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen kunnen hun

dossier indienen tot 30 november 2013. Meestal worden doctoraatsthesissen ingediend, maar vergeet niet dat ook (een
reeks) peer-reviewed artikels kunnen meedingen voor de prijs. 

 Link: http://www.vliz.be/NL/HOME/&p=show&id=3508 
  

[top]
  

2.1. Slechts 50% van Belgische visvangst in Belgisch deel Noordzee gerapporteerd
 Voor het eerst is een reconstructie gemaakt van de totale visvangst door Belgische vissers op historische visgronden en

in het Belgisch deel van de Noordzee. Dat gebeurde in het kader van het doctoraatsonderzoek van Ann-Katrien
Lescrauwaet, dat begin juli 2013 werd verdedigd aan de Universiteit Gent. 

 Daaruit blijkt dat over de volledige bestudeerde periode 1929-2010 de totale vangst (dus geregistreerde aanlandingen
plus ongerapporteerde vangsten door o.a. recreatieve visserij en discards) 42% hoger liggen dan wat officieel wordt aan
land gebracht. Na 2000 vormt het niet-gerapporteerde deel van de vangst in het Belgisch deel van de Noordzee zelf
50%. Deze nieuwe resultaten tonen duidelijk het belang aan van dit soort reconstructies in het verkrijgen van een
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totaalbeeld. Enkel zo kan immers een goed onderbouwde inschatting worden gemaakt van de impact van de visserij op
de visgronden. 

 Link: http://www.vliz.be/imis/oma/imis.php?refid=227406 
  

[top]
  

3.1. Vissen in windparken: resultaten zenderonderzoek
 Nog deze maand verdedigt Jan Reubens (Universiteit Gent, Mariene Biologie) een doctoraatsthesis over de impact van

windparken op de aanwezigheid en het gedrag van vissen. 
 De verdediging vindt plaats op 30 augustus 2013 op de campus Sterre van de UGent (17u) en draagt als titel: "De

ecologie van benthopelagische vis bij offshore windmolens - naar een geïntegreerd beheer van de zee". Promotoren zijn
prof. Magda Vincx en Steven Degraer. Wie interesse heeft om aanwezig te zijn bij de verdediging, gelieve zich aan te
melden voor 20 augustus op jan.reubens@ugent.be. 

  
[top]

  
 
DISCLAIMER 

 VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet
noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge
van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen
wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming
en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  
COPYRIGHT

 Copyright © 2013 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen,
maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd
naar derden.

  
LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN 

 Meer info vindt u op onze website.
  

WEBSITE 
 www.vliz.be
  

 
Vlaams Instituut voor de Zee

 Flanders Marine Institute
 VLIZ – InnovOcean site

 Wandelaarkaai 7
 8400 Oostende

 Tel. +32-(0)59-34 21 30
 Fax +32-(0)59-34 21 31
 http://www.vliz.be
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