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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 

Dinsdag, 10 maart 2015, 14.00 uur  

(voorafgegaan door lunch en rondleiding in MSO tussen 12.00-14.00) 

VLIZ, Wandelaarkaai 7, Oostende 

 

 
Verslag 

 

De voorzitter verwelkomt iedereen op deze vergadering die doorgaat in de gebouwen van het VLIZ, 

na een voorafgaand bezoek aan het Marien Station Oostende. 

 

1.        Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  

 

De agenda wordt goedgekeurd. Onder 6. wordt nog extra punt toegelicht i.v.m. de serres in De 

Haan. 

 

2.        Verslag vergadering kerngroep van 5 december 2014: goedkeuring en overlopen 

actiepunten (Bijlage 1) 

 

In navolging van het betreffende agendapunt van vorige vergadering heeft de VLIR het VLIZ 

gemeld dat het niet mogelijk is full-tekst toegang tot literatuur te verkrijgen. 

 

3.        Terugkoppeling Raad van Bestuur 22 december 2014 

VLIZ verplaatste de vergadering van de Raad van Bestuur in december van 16 naar 22 

december om het antwoord van de inspectie van belastingen op de reactie van het schrijven 

van VLIZ af te wachten. VLIZ heeft een antwoord ontvangen op 18 december 2014. Jan Mees 

licht toe. De inspectie van de fiscus trok eerder in twijfel of VLIZ wel als wetenschappelijke 

instelling kan worden gezien. Deze stellingname had mogelijk verstrekkende gevolgen voor 

het VLIZ budget, maar lijkt intussen grotendeels – na tegenargumentatie door het VLIZ - te 

zijn weerlegd. Hierdoor is de ongerustheid over de toekomst van het VLIZ weggewerkt en 

zijn alle plooien met de fiscus gladgestreken. 

  

4.        Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  (Bijlage 2) 

  

 Jan Mees geeft korte toelichting bij een selectie van activiteiten en producten.  
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Zo was de Jongerencontactdag op 28 februari andermaal een enorm succes, met nooit 

geziene aantallen deelnemers, een gesmaakt ‘Meet the company’ event en een bruisende 

multidisciplinaire sfeer, waar buurlanden met enige afgunst tegenaan kijken. Op 24 

november 2015 wordt het Compendium voor Kust en Zee in het Vlaams Parlement 

voorgesteld in het bijzijn van minister Muyters. Jan Mees doet een warme oproe p aan de 

zeewetenschappelijke wereld om op dit event aanwezig te zijn.  Op 22 november 2015 

wordt ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap het Marien Station Oostende open 

gesteld voor het publiek en wordt onderzocht of het Vlaams onderzoeksschip Simon Stevin 

kan worden bezocht. Wetenschappers worden opgeroepen om hier actief aan deel te 

nemen. Volgende week gaat een viering van 10 jaar IOC Project Office for IODE door in 

Brugge. In april vindt in Gent de plenaire vergadering van de European Marine Board plaats. 

Rond het thema ‘The Ocean Climate Nexus’ wordt in het najaar een EMB Forum 

georganiseerd. Op 20-23 oktober 2015 gaat een EMODnet jamboree door in Oostende om 

de verwezenlijkingen van EMODnet nader toe te lichten. 

 

 Heel wat H2020 projecten met inbreng van het VLIZ werden intussen goedgekeurd. Via een 

COST actie zal ook worden gewerkt rond de geschiedenis van de oceaan. Bij de projecten in 

aanvraag zijn o.a. diverse BRAIN-projecten en het IWT-project “Crest” (sediment dynamiek). 

Bij de provincie West-Vlaanderen is ook een project ingediend om de historische kaarten van 

de kustzone te ontsluiten, in samenwerking met de cultuurbibliotheek van Brugge. Verder 

kon worden vastgesteld dat de beheerder van het Meetnet Vlaamse Banken, afdeling Kust, 

niet langer nood ziet in de samenwerking die tot nu toe bestond met het VLIZ en waarbij 

deze data ontsloten werden naar wetenschappers toe. De wetenschappelijke gemeenschap 

dient hier te waken over een blijvende open toegang tot deze data. Zolang de besprekingen 

lopende zijn, is een krachtig antwoord voorbarig. 

 

 Een nieuwe Grote Rede is in druk. De lijst van onderzoeksinfrastructuur is geupdated.  

 

 

5.        Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

Jan Mees licht toe. VLIZ heeft een positief overleg gehad met ILVO om de huisvesting van 

beide instituten eventueel op elkaar af te stemmen. Een nieuwe stuurgroepvergadering 

vond plaats op 24 februari 2015 om de stand van zaken te bespreken. Dit plan volgt de 

momenteel enige geprefereerde piste voor alle betrokkenen. Optimisme is er vanwege het 
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nastreven van synergiën en de beschikking over twee kapstokken in het Vlaams 

regeerakkoord (meer samenwerking VLIZ-ILVO gewenst; huisvesting VLIZ gezocht). Budget 

blijft het hoofdprobleem. Op 10 maart 2015 lichtte de visveiling hun nieuwe plannen toe 

voor de Vismijn Oostende. Met de mogelijke uitbreiding van het Marien Station Oostende is 

weinig interactie ten aanzien van dit dossier. 

 
  

6.        Infrastructuur en monitoring (Bijlage 3) 

a.       Vaarschema  

Het vaarschema 2015 is meegeleverd in bijlage. De eerste helft 2015 is voor het 

merendeel ingevuld, de tweede helft nog niet. Tijdens de droogdokperiode begin 2015 

vond onderhoud plaats van de Simon Stevin en van de staalname-apparatuur, b.v.: extra 

stopcontacten voorzien in de plafonds, de kabel van de GSM-antenne vervangen, herstel 

van de ADCP, onderhoud van de transducers van de akoestische apparatuur, nieuwe 

zeewaterleiding (hoger debiet), herontwerp en installatie van de opstelling van de 

meetapparatuur in het drooglab (UW systeem), een extra multibeam kabel werd 

geïnstalleerd, aanleg van glasvezelverbinding tussen labo’s en surveyroom (t.b.v. VPR & 

camerawerk), extra kabels naar voormast en een nieuwe werkboot.  

 

Het nieuwe plan van aanpak toont intussen ook dat het gehanteerde vaarschema 

financieel haalbaar blijft voor de komende jaren. De objectivering en prioritisering van 

vaartijd aan boord van de Simon Stevin wordt verder uitgewerkt.  

 

Actie: de werkgroep ter vastlegging van criteria rond prioritisering vaartijd wordt 

opnieuw samengeroepen. 

 

 

b.      Investeringen 

Een overzicht van de geplande investeringen staat in de informatieve bijlagen.  VLIZ 

bereidt tevens de aankoop van een nieuwe container voor de ROV voor. 

 

Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 

Vibro-corer 125.000 VLIZ 

Besteld; wordt geleverd mei-juni 

eerste trials in zomer, eerste echte 

campagne late zomer-herfst 

Zeewateropstelling 130.000 VLIZ & EMBRC Koelruimte beschikbaar en 
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zeewatertanks besteld. Alles wordt 

in de loop van maart geïnstalleerd. 

Operationeel vanaf mei. 

Nieuw meubilair voor 

MSO & kantoren 
13.000 VLIZ Wordt geleverd eind februari 

Nieuwe Chl-a sensor 6.800 VLIZ Besteld 

 

c.       Oproep aankoop apparatuur 2015 

Een nieuwe oproep voor de aankoop van apparatuur zal binnenkort gelanceerd worden. 

Het beschikbare budget bedraagt +/- 60.000€, onder voorbehoud van de beslissing van 

de Raad van Bestuur. Ook huur van apparatuur of van andere faciliteiten behoort tot de 

mogelijkheden. Met EWI wordt de flexibiliteit van wat onder ‘investeringen’ kan worden 

verstaan, besproken. 

 

d.    Serres De Haan 

Jan Mees geeft aan dat, na een lange voorgeschiedenis, de tijd rijp lijkt om deze 

faciliteiten los te laten. De realiteit leert dat ze – na een achttal jaar vrij intensief te zijn 

ingezet t.b.v. onderzoek – nu onvoldoende gebruikt worden waardoor verdere (nodige) 

investeringen niet langer te verantwoorden zijn. Ook het aanschrijven van mogelijk 

geïnteresseerden leverde weinig tot niks op. De jaarlijkse kosten bedragen intussen 

20.000 EUR plus regelmatige investeringen. 

 

Advies: de Wetenschappelijke Commissie adviseert om de duinfaciliteiten in De Haan op 

te geven en niet langer te ondersteunen. 

 

7.        Filantropie en ledenwerking VLIZ (Bijlage 4) 

Jan Mees licht toe. Sinds 1 februari 2015 is medewerkster Delphine Vanhaecke aangenomen 

om gedurende één jaar de filantropiewerking van VLIZ verder vorm te geven.  De nota in 

bijlage geeft de stand van zaken weer: 

 sinds februari 2015 is VLIZ geregistreerd als goede-doelen-organisatie op de websites 

www.filantropie.be en www.goededoelen.be  

 vanaf de volgende Grote Rede (nr. 40) komt er een vaste rubriek “De zee als goed 

doel!” gewijd aan de VLIZ-filantropiewerking 

 er wordt een extra inspanning geleverd om leden te werven en bestaande leden te 

behouden 

 er wordt een avondopleiding gevolgd “fondsenwerving en partnerships” 
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Verder schetst de nota een lijst van mogelijke filantropieprojecten.  

Actie gevraagd: 

Aan alle leden wordt gevraagd om 

• De lijst van filantropieprojecten te becommentariëren en te finaliseren 

• Een procedure op te stellen voor het toekennen van een financieel bedrag aan een 

filantropieproject. 

 

Jan Mees licht de te bespreken punten verder toe. Hans Polet suggereert om niet beperkend 

te zijn in mogelijk te omarmen thema’s en die dus niet woordelijk op te sommen. Marnix 

Pieters doet ook een oproep om onderwerpen aan te snijden die via klassieke kanalen 

weinig kans maken. Een andere mogelijkheid bestaat erin de actualiteit deels te volgen of 

reeds doorkauwde overzichten (bv. ‘Navigating the Future’ van de EMB) te hanteren als 

leidraad. David Van Rooij vermeldt de IAS (www.sedimentologists.org) als voorbeeld van een 

organisatie die lijsten van de ondersteunen thema’s aanbiedt, en als mogelijke 

inspiratiebron voor format.  

 

Conclusie lijkt dat de aanzet van de nota in grote lijnen kan gevolgd worden, mits wat 

verfijning en verdere uitwerking. Naar procedure toe wordt gesuggereerd een 

drempelwaarde in te voeren waarboven de Wetenschappelijke Commissie advies dient te 

worden gevraagd.  

 

Actie: De bestaande nota wordt verder uitgewerkt en aangevuld met een procedure rond 

welke projecten kunnen worden gehonoreerd; de nota wordt opnieuw geë valueerd in 

functie van de instroom van middelen.  

 

8.        Expertengroepen (Bijlage 5): 

a.        LifeWatch: stand van zaken  

In bijlage staat een overzicht van de stand van zaken van LifeWatch en de geplande 

activiteiten voor 2015. Een nieuwe expertengroep wordt ingepland in het voorjaar. 

b.      Compendium voor Kust en Zee: stand van zaken 

Volgende publicaties werden opgemaakt:  

- Uitkomst inventarisatie (tellingen) 2014: zie BIN in bijlage 

- Samenvatting Catalogus Onderzoeksinfrastructuur. Dit is een draft document dat 

mogelijks lichtjes kan wijzigen naarmate bijkomende respons ontvangen wordt uit 

het bevraagde veld.  Zie bijlage. 

http://www.sedimentologists.org/
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Volgende meetings staan ingepland: 

- 2 april 2015: Expertenpanel, waarvoor reeds 40 tal bevestigde deelnemers 

- 24 november 20115: lancering van de tweede editie van het Compendium  in het  

bijzijn van Minister Muyters. 

 

9.        Wetenschappers betrekken in IOC activiteiten: terugkoppeling vergadering 3 maart 2015 

(Bijlage 6) 

Op initiatief van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  vond op 3 maart een 

overleg plaats ter bespreking van de betrokkenheid van Vlaamse wetenschappers/experts in 

IOC activiteiten. Ook de federale instellingen (KBIN – OD Natuurlijk Milieu en FOD Leefmilieu 

– Dienst Marien Milieu) werden hierop uitgenodigd. Het verslag van dit overleg wordt als 

bijlage meegegeven. Gert Verreet licht verder toe. Voorzitter Colin Janssen doet ook een 

warme oproep om deze informatie zo breed mogelijk uit te dragen.  

 

10.     Betrokkenheid VLIZ in project Vlaamse Baaien: terugkoppeling vergadering 5 maart 2015 

 Het VLIZ werd recent uitgenodigd om mee te werken aan de opzet van een 

monitoringsprogramma voor Vlaamse Baaien, dat gecoördineerd wordt door het 

Waterbouwkundig Laboratorium. Op 5 maart vond een overleg plaats met Ellen Maes, 

projectleidster Vlaamse Baaien, en met Rosalia Delgado van het Waterbouwkundig 

Laboratorium. Tijdens dit overleg werd een stand van zaken van Vlaamse Baaien besproken 

alsook de toekomstige betrokkenheid van VLIZ in het project. Jan Mees licht toe. Vlaamse 

Baaien lijkt zich in de eerstvolgende jaren vooral te zullen toespitsen op de uitbreiding van 

de haven van Zeebrugge, de estuaire vaart en kustbescherming. Ook monitoring wordt een 

belangrijk luik, en wordt geënt op de bestaande structuur rond Scheldemonitor. Indien in dit 

kader onderzoeksactiviteiten mogelijk worden en/of databeheer noodzakelijk is, wil VLIZ 

hier graag een rol in spelen. 

 

11.     Voorbereiding nieuw convenant VLIZ-Vlaamse overheid 

 Op haar vergadering van 22 december 2014 riep de Raad van Bestuur op om tijdig de 

teksten van het nieuwe Convenant met de Vlaamse overheid te bespreken in de 

wetenschappelijke kerngroep. Het huidige Convenant loopt immers af in december 2016. 

Meer bepaald dient de clausule ‘het VLIZ doet zelf geen onderzoek’ herbekeken te worden 

in de rand van de opmerkingen die VLIZ ontving van de inspectie van de belastingen.  

Voorlopig wordt volgende zinsnede geopperd: ‘het VLIZ doet geen onderzoek dat in 

competitie is met de onderzoekers’. 
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12.     Consultaties: deelname aan World Ocean Assessment Report en Global Ocean Science 

Report (Bijlage 7) 

Het VLIZ neemt deel aan twee consultaties van UNESCO-IOC 

- World Ocean Assessment Report (deadline input: 12 maart 2015): het rapport bevat 57 

hoofdstukken waarin de menselijke impact op de oceaan besproken wordt, de waarde 

van de oceaan voor de bevolking, de bedreigingen, de nood aan capacity-building en de 

kennisleemten. VLIZ contacteerde verscheidene wetenschappers voor eventuele 

opmerkingen en aanvullingen. De respons was groot.  

 

Actie: Marnix Pieters zal de reactie op het rapport vanuit het Agentschap Onroerend 

Erfgoed ter informatie naar het  VLIZ sturen. 

 

- Global Ocean Science Report (deadline input: 30 april 2015): om een overzicht te 

bekomen van oceaanwetenschappen wereldwijd stuurde IOC een vragenlijst uit naar de 

verschillende lidstaten. VLIZ zal een antwoord opmaken i.s.m. verscheidene 

wetenschappers en gebaseerd op de inventarisaties die i.h.k.v. het Compendium voor 

Kust en Zee beschikbaar zijn.  

 

13.     Varia 

 

Gert Verreet informeert de aanwezigen over JPI Oceans. Mogelijk kan duiding hierover 

worden opgenomen in het programma van de open Wetenschappelijke Commissie 

vergadering van juni 2015. 


