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In terv iew  met 
I dr. Rudy Herm an

Dr. Rudy Herman is w erkzaam  ais navorser 

binnen de afde ling Technologie en Innovatie (ATI) 

van de adm inistratie W etenschap en Innovatie 

(AW I). A W I behoort tot het departement 

W etenschap, Innovatie en M ed ia  van het 

M in isterie van de V laamse Gemeenschap.

De adm inistratie W etenschap en Innovatie is 

de adm inistratie die rechtstreeks ten dienste staaf 

van de Vlaamse minister bevoegd voor weten

schap en technologie. Z ij bere idt het bele id voor 

! en z ie t toe op  de toepassing ervan. A W I stippelt 

een wetenschapsbeleid uit da t coherent is voor 

V laanderen. De adm inistratie heeft ook een 

beperkt aantal beleidsuitvoerende opdrachten.

Z ij voert slechts taken uit w anneer d ie  ofwel niet 

door anderen kunnen w orden uitgevoerd, ofwel 
i  kritisch z ijn  voor de bele idsvoorbereid ing en 

-eva lua tie . De A W I stimuleert het m axim aal 

benutten van de federale, Europese en internatio

nale opportunite iten en brengt onze onderzoekers 

zoveel m ogelijk in contact met andere onderzoe

kers. De A W I heeft tevens de taak het V laams 

wetenschappelijk en technologisch onderzoek te 

inventariseren, te evalueren en kenbaar te maken 

b ij het grote publiek.

Freddy Colson staat aan het hoofd van de 

A W I en is tevens stichtend lid van het VLIZ. De 

adm inistratie stelt een 30-tal mensen te w erk  bin

nen twee afdelingen, de afde ling W etenschappen 

(AW) en de afde ling Technologie en Innovatie 

; (ATI). Aan het hoofd van de ATI staat Veerle 

Lories, lid van de raad van beheer van het 

V laams Instituut voo r de Zee. Binnen de ATI w ord t 

het technologie- en innovatiebeleid van de 

V laamse overheid voorbere id . De ATI coörd ineert 

en bereidt d it bele id voo r met zow el de eigen 

V laamse openbare instellingen, ais met de supra- 

; nationale- en de internationale instellingen.

De ATI stimuleert de deelnam e van Vlaamse 

onderzoekers aan internationale onderzoekspro- 

; gramma's. Het is binnen deze afde ling da t Rudy 

Herman actie f is.

Hoe is de A W I betrokken in m arien  
gerelateerde zaken  op lo kaa l en 
internationaal vlak? En hoe zou u u w  
ta a k  binnen de A W I omschrijven?

M ijn  taak bestaat erin mee te helpen om het 

; wetenschaps- en technolog iebele id vorm te geven 

binnen een federaal en internationaal kader. In 

mijn takenpakket zitten a lle  aspecten inzake 

milieu- en oceanografisch onderzoek, en techno

logische innovatie binnen de oceanografie .

In 19 89  w erden in het kader van de federa li

sering van België de bevoegdheden en de midde- 

I  len voor W etenschapsbeleid naar de Vlaamse 

: overheid overgeheveld. H iertoe w erd een nieuwe 

i Vlaamse structuur voo r wetenschapsbeleid uitge

bouw d. W etenschappelijk onderzoek is ten dele 

ook een bevoegdheid van de federa le overheid 

en voor d ie onderzoeksm aterie w aarover de 

Gemeenschappen en Gewesten ook bevoegd

heid hebben, w ord t een sam enwerkingsakkoord
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tussen de verschillende overheden aangegaan. 

Vanuit de Federale Diensten voor 

W etenschappelijke, Technische en Culturele 

A angelegenheden (DWTC) w o rd t daartoe  con

tact opgenom en met de regionale Vlaamse, 

W aalse en Brusselse zusteradministraties. A W I is 

h ierb ij de gesprekspartner voor V laanderen en de 

adm inistra tie w ord t mee betrokken b ij het uitwer

ken van de program m a's van de DW TC. 

B ijvoorbeeld in be ide fases van het 'Plan voor de 

wetenschappelijke ondersteuning van een beleid 

gericht op  een duurzam e on tw ikke ling ' (PODO I 

en II) is A W I een be langrijke  partner geweest b ij 

het uitschrijven van het plan en het defin iëren van 

de onderzoekslijnen. Het lig t binnen mijn taken

pakket om aan deze zaken mee te werken.

Regionaal is de A W I betrokken bij de Vlaams- 

N ederlandse sam enwerking op  het beleidsni

veau. Dit sam enwerkingsverband is een eerste 

stap in de on tw ikke ling van Europese onderzoeks

netwerken over de grenzen heen, zoals da t zeker 

gestimuleerd za l worden binnen het 6 d* kaderpro

gram m a.

Daarnaast kunnen de mariene wetenschappers 

beroep doen op de beurzen van het IW T en het 

F W O  voor onderzoeksm andaten, voor pa rtic ipa 

tie aan internationale fora, voo r het organiseren 

van workshops en conferenties. O p  deze manier 

w o rd t aan het V laamse onderzoek meer v is ib ilite it 

gegeven, een taak d ie  ook binnen de doelstellin

gen van A W I ligt. Een be langrijk  deel van de 

m iddelen van het IW T en het FW O  w orden via 

de A W I doorgegeven aan deze twee instanties. 

Z ijze lf werken vervolgens de modaliteiten uit om 

op  basis van kw alite it de onderzoeksmandaten 

en onderzoeksactivite iten te selecteren.

A W I w erkt zeer nauw  samen met de adm inistra

ties A M IN A L en A W Z  in het kader van zeeweten- 

schappelijk  onderzoek. Zeker voo r de uitbouw  

van het VLIZ is A W Z  een zeer be langrijke  part

ner geweest, voora l in het kader van de logistieke 

ondersteuning (ondermeer met de om bouw  en het 

operationeel houden van de Zeeleeuw en de ser

res in De Haan).

O p  Vlaams niveau pa rtic ipeer ikzelf in ver

schillende stuurgroepen w aarin  wetenschappelij

ke input be langrijk  is. Binnen mijn takenpakket z it 

b ijvoo rbeeld  de MIRA stuurgroep, gekoppe ld aan 

het M ilieu- en N atuurrapport, w aarin  jaarlijks de 

staat van de natuur in V laanderen voorgesteld 

w ord t. O ok  ben ik actie f in de stuurgroep 

W etenschappelijk  O nderzoek N atuur en in de 

stuurgroep rond de financieringsm odalite iten bin

nen de EU op  het geb ied van milieu.
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Momenteel w o rd t de vertegenw oord ig ing van 

de Vlaamse onderzoeksgemeenschap in 
Europese fora verzorgd  door de A W I samen met 

het IWT. Hun vertegenw oordigers hebben ais 

taak het 6 d‘ kaderprogram m a mee te helpen uit

werken en later binnen de werkcom ités de prio ri

ta ire topics, d ie z ijn  naar voo r gekomen uit ver

schillende EU conferenties o f workshops en ook 

voor V laanderen be langrijk  z ijn , mee op te 

nemen in de specifieke w erkprogram m a's. De 

be langrijke  priorite iten van de verschillende lid 

staten w orden teruggevonden in het nieuwe pro

gram m a (bv. natuurlijke hulpbronnen, klimaatsver

andering, gezondheid  en milieu). Voor het 

I mariene m ilieu zullen de volgende onderzoekslij

nen van belang z ijn : de watercyclus, biodiversi- 

i teit en het functioneren van ecosystemen, geïnte- 

I greerd kustzonebeheer, en het operationeel 

observatieplatform  voor oceanografie  (EURO- 

G O O S ).

M ijn  taak daarin  is het opvolgen van het pro- 

I  gram m a Energie, M ilieu  en Duurzame 

O ntw ikke ling en meer specifiek het luik M ilieu . Ik 

vertegenw oord ig  binnen het Europees kader 

zoveel m ogelijk  de Vlaamse belangen. M aar, 

aangezien Europa geen regio's erkent, doe ik dit 

voo r de lidstaat België. Dit houdt in da t elk van 

deze EU-vergaderingen dient te w orden voora fge

gaan door een overleg op  Belgisch niveau.

H ierb ij bereiden de Federale, Vlaamse, W aalse 

en Brusselse zusteradministraties één gemeen

schappelijk  standpunt voor inzake internationale 

aspecten. Het is ook de bedoeling om de inform a

tie d ie  je vanuit de Europese vergaderingen krijg t 

zo  vlug m ogelijk  door te geven v ia  het netwerk 

u itgebouw d door de adm inistratie W etenschap en 

i Innovatie.

V laanderen heeft na de federalisering ook een 

eigen buitenlands bele id kunnen uitwerken en 

heeft heel w a t inspanningen geleverd om een 

du ide lijke  stem te krijgen in g loba le , multilaterale 

organisaties zoals UNESCO, de Internationale 

A rbe iders O rgan isa tie , en de Internationale 

G ezondheidsorgan isa tie . Voor het marien 

onderzoek is het program m a van de IOC 

(Intergouvernementele O ceanografische 

Commissie) van de UNESCO  van belang.

De IOC is een multila teraal forum da t vele lidsta

ten van de Verenigde Naties vertegenw oord ig t en 

van w a ar -  v ia  het IO C  secretariaat in Parijs -  een 

aantal grote in ternationale program m a's gestuurd 

en gecoörd ineerd w orden. Zo w ord t G O O S , een 

g lob aa l oceanografisch observatiesysteem, vanuit 

de UNESCO  gecoörd ineerd samen met de 

W ere ld  M eteorologische O rgan isa tie  (W M O ) en 

enkele grote instituten. De IOC biedt v ia  d it plat

form een kader aan w aarb innen andere grote 

onderzoeksprogram m a's opgehangen w orden.

De com ponent EURO-GOOS is b ijvoorbeeld  de 

verta ling naar de kleinere regio 'Europa' toe en 

het is de bedoeling da t elke lidstaat z ijn  eigen 

GO O S-forum  heeft. In België w ord t d it gekaderd 

binnen de begeleidingscom missie Duurzaam 

beheer van de N oordzee  van het PODO.

A W I financierde, in sam enwerking met de 

DW TC, de IOC-workshop 'O ceanograph ic  Data 

Exchange Policy' in Brussel in ap ril 2 0 0 1 . O p



/INTERVIEW/

deze m anier krijg t V laanderen een stem en visibi- 

liteit binnen d ie  internationale gemeenschap.

Door de A W I w orden tevens m iddelen vrijge

maakt om IOC activite iten te ondersteunen. Zo 

stort A W I jaarlijks 4 5  m iljoen BEF in het Vlaams 

i UNESCO  Trust fonds ter ondersteuning van 

wetenschappelijke activite iten. V ia een 'ca ll for 

I interest' naar de Vlaamse onderzoeksinstellingen 

I krijgen Vlaamse onderzoeksploegen de kans om 

I binnen een m ultilateraal kader en binnen het 

UNESCO  -netwerk te opereren. A nderz ijds helpt 

V laanderen zo  andere landen hun capacite it en 

m ogelijkheden uit te bouwen. Denk m aar aan het 

IO C-project O DINAFRICA, w a a rb ij vanuit het 

I Vlaams trustfonds een netwerkuitbouw van oce- 

I anografische data- en inform atiecentra in 1 8 lan

den in A frika  ondersteund w ord t. M e t een re latief 

kleine inbreng vanuit V laanderen kan zo een pro

ject met grote toegevoegde w aarde  gerealiseerd 
w orden.

Kunt u eens k o rt schetsen w a a r  het 
Vlaam s m arien onderzoek staat ten 
opzichte van het buitenland?

Het is zeer m oeilijk  om vergelijk ingen te 

maken. N ederland b ijvoorbeeld  heeft een conti

nentaal p la t van 3 5 .0 0 0  km2. Het Belgische zee- 

a reaal is nog geen 10% van d it oppervlak.

België, en meer specifiek V laanderen, heeft 

tevens de handicap da t het geen echt onder

zoeksinstituut heeft voor marien onderzoek.

I Dit in tegenstelling tot N ederland , Frankrijk en 

I Engeland d ie  grote mariene onderzoeksinstellin- 

i gen hebben naast een be langrijke  ondersteuning 

j qua logistiek materieel zoa ls schepen en plat- 

j  forms. O nze Zeeleeuw is een be langrijke  verdien

ste, m aar ais men in het internationale mariene 

gebeuren écht van betekenis w il z ijn , zou een ver

ge lijkbare  logistiek beschikbaar moeten z ijn . 

Duitsland en Engeland b ijvoorbeeld  spelen ook 

mee op een grotere schaal en investeren in multi

laterale projecten, te rw ijl V laanderen het momen- 

: teel heel m oeilijk  aankan om daarin  een rol te 
j spelen.

Q ua potentieel staan w e binnen de mariene 

wetenschappen vrij goed in een internationaal 

kader: 3%  van a l onze V laamse onderzoekers 

houdt z ich bezig met marien gerelateerde zaken.

Í In sommige andere landen is da t 5% .

Het Vlaams marien wetenschappelijk potentieel is 

: doo r z ijn  hoge kw alite it w el zeer gegeerd. W e 

zijn  klein, m aar w e acteren d ikw ijls  ais katalysa

tor binnen internationale program m a's.

De Vlaamse mariene onderzoekers hebben een 

du ide lijke  input en een grote verdienste binnen de 

netwerken.

Je z ie t da t netwerking be langrijk  is op alle 

niveau's en het w o rd t in de toekomst op  Europees 

niveau steeds be langrijken Het vroegere 'p ro jec t 

Zee' was in feite reeds een 'm egascience-project' 

op Belgisch niveau. Er w erd toen interd iscip lina ir 

i  sam engewerkt binnen één g roo t pro ject in een 

i  bepaald  gebied. Je kan het pro ject Zee echt wel 

zien ais een voorloper van de Europese Regional- 

I Seas projecten. Het 'p ro jec t Zee' heeft de basis 

: ge legd voor gans het hu id ige oceanografische 

gebeuren in België. Onderzoeksgroepen kregen
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i  de kans om hun potentieel uit te bouwen. Deze 

! groepen z ijn  nu nog steeds be langrijk  binnen de 

m ariene wetenschappen. Denk m aar aan de 

i  m ariene b io log ie  en geo log ie  van de Universiteit 

Gent. O p  bepaalde domeinen w erd toen in 

I België aan 'speerpunt' onderzoek gedaan. Door 

; innoverend te werken, kregen deze groepen ook 

internationale be faam dheid en zag men België 

1 niet meer ais het kleine broertje.
Eén van de nieuwe onderzoekslijnen van het 

! ó de kaderprogram m a za l draa ien  rond geïnte- 

I greerd kustzonebeheer. Ons klein stukje kust is in 

feite een laboratorium  op  zich voor d it soort 

onderzoek: het is met z ijn  6 5  km zeer overzichte- 

: lijk  en het herbergt a lle  functies d ie  men zich 

I m aar kan inbeelden (havens, toerisme, visserij,

; natuur, ...). Het op tim aal verenigen van al deze 

belangen v raag t onderzoek op  natuurweten

schappelijk én sociaal, economisch en institutio

neel vlak.

Hoe verliep u w  loopbaan en 
hoe is het a llem aal begonnen?

O orspronkelijk  heb ik e igen lijk  een technische 

I op le id ing  genoten. Ik heb electro-mechanica 

! gestudeerd, meer specifiek rond automatiserings

processen door m iddel van elektronica en pneu

matica. Ik heb na mijn studies gew erkt bij IBM op 

de program m ering van grote mainframe-syste- 

men. D aarna moest ik mijn legerdienst vervullen 

en za t in de luchtmachtopleidingsbasis Brustem 

b ij Sint-Truiden. De basis lag m idden in de natuur 

! en da a r is het besef gegroe id  da t de natuur mij 

e igen lijk  zeer interesseerde. N a  mijn legerdienst, 

begin de ¡aren '7 0 , ben ik beginnen werken om 

i een op le id ing  in de b io log ie  te kunnen bekosti

gen. Ik studeerde aan de Universiteit G ent en 

mijn licentiaatsthesis heb ik gedaan op de sectie 

i  mariene b io log ie  b ij C arlo  Heip. Deze handelde 

over de productie van de borstelworm Nereis 

diversico lor in het D ievengat (Knokke-Heist).

Daarna ben ik d irect op  hetzelfde labo kunnen 

beginnen op  het pro ject Zee, w aarin  structureel 

j  en functioneel onderzoek naar het benthische 

systeem w erd  gevoerd. M ijn  doctoraatsonderzoek 

g ing  over de im pact van de vervuiling op  het 

i  Noordzee-m eiobenthos. Ik ben 1 8 ¡aar op pro jec

ten rond benthos verder blijven werken, m aar heb 

i w el ge le ide lijk  m ijn accenten verlegd van de 

N oordzee en de W esterschelde naar de diepzee 

i  en later ook naar de po la ire  gebieden.

A angezien ik toch w el naar een zekere jobze- 

kerheid streefde, heb ik in 1992 m ijn horizonten 

verlegd naar de toenm alige adm inistratie Hoger 

O nderw ijs  en W etenschappelijk  O nderzoek van 

het Departement O nderw ijs . In het kader van de 

regiona lisering werden de G O A 's 

(Geconcerteerde Onderzoeksacties) toen overge

heveld van een federa le naar V laamse bevoegd- 

I heid en zoch t men wetenschappers om deze pro- 

I gram m a's te beheren.

Zo ben ik stilletjes aan gegroe id  in de job  d ie 

! ik nu doe: V laanderen vertegenw oord igen binnen 

de federa le en internationale samenwerkingsver- 

j banden. Het volgen en uitschrijven van alle  glo

bale, Europese en federa le program m a's vraagt 

wel kennis en er moet dus veel gelezen en
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geleerd worden en w etenschappelijke conferen

ties gevolgd. Het is nodig om de basisinform atie 

te kennen en te blijven volgen. Het is ook zeer 

be langrijk  om in d it soort job de d ia loog  met de 

onderzoekers te blijven onderhouden. Bepaalde 

documenten voor de Europese commissie stuur ik 

voo ra f naar professoren zoda t ze kritiek en 

goede ideeën kunnen geven.

Heb je nu nog voeling m et het 
onderzoek? Doe je nog actief m ee m et 
onderzoek o f expedities?

N ee, voo r onderzoek op zich is nu geen tijd 

meer. Ik heb mij nog een tijd  voo r het po la ire 

onderzoek ingezet. Dit soort onderzoek intrigeert 

mij uitermate, voora l om dat zeer onderkend 

w ord t w a t de drijvende kracht is van deze gebie

den op  het g loba le  ecosysteem. M a a r ik heb uit

e inde lijk  moeten kiezen. Er z ijn  immers m aar 2 4  

uren per dag. M a a r het ve ldw erk op  zee heb ik 

a ltijd  zeer g raag en zeer veel gedaan. Soms heb 

ik da a r w el nog heim wee naar, b ijvoo rbeeld  ais 

ik de scheepsmotoren hoor aanslaan ..., m aar je 

moet uite indelijk  keuzes maken in je leven.

Je zou trouwens versteld staan van w a t je aan 

contacten overhoudt door da t vele ve ldw erk op 

schepen. Binnen het pro ject Zee heb ik heel w a t 

jonge Vlaamse én W aalse onderzoekers leren 

kennen. O ok  tijdens lange, internationale cam

pagnes aan boord van Nederlandse, Franse en 

Duitse onderzoeksschepen leer je heel w a t onder

zoekers kennen uit verschillende disciplines en 

w orden data, kennis en ervaring  uitgewisseld.

Je bent o ok zeer actief binnen het 
VLIZ ais adviseur van de Wetenschap
pelijke Commissie en de R aad van  
Beheer. Hoe z ie t u de positie en de rol 
van het VLIZ in de toekom st evolueren?

Heden ten dage hebben w e een steeds grote

re nood aan com m unicatieplatform en die voor de 

verta ling instaan van resultaten van het weten

schappelijk  onderzoek naar de verschillende 

andere doelgroepen toe zoa ls be le id, onderzoe

kers zelf, het brede publiek en de jongeren. 

Correcte inform atie en gecontroleerde gegevens 

op een bevattelijke manier overbrengen vraagt 

een grote expertise.

De belangrijkste rol van het VLIZ is een spreek- 

platform  te z ijn  van het marien w etenschappelijk 

onderzoek naar andere doelgroepen binnen 

V laanderen. In de toekomst moet het dus zeker 

een rol spelen in geïntegreerd kustzonebeheer.

Een tweede aspect is de u itbouw  van Europese 

onderzoeksnetwerken binnen het ó de kaderpro

gram m a, w a a rb ij het VLIZ deze netwerken kan 

ondersteunen en er actie f kan in gaan partic ipe

ren. Het VLIZ kan ook meer en meer een rol gaan 

spelen in de kw alite itsgarantie van wetenschap

pe lijke gegevens en de toegankelijkheid van 

bestaande da tabanken verhogen. Het VLIZ moet 

ernaar streven een actie f gebruiksinstrument te 

w orden binnen een internationaal kader 

(Europees en binnen het IOC).

Dr. H erm an, w ij danken u voor 
dit onderhoud.


