
 

 
  

Klankbordgroep Wetenschappelijke Commissie 

6 december 2019 

 

 

Informatieve bijlagen  



 

 



Wetenschappelijke Commissie, 6 december 2019   1 

 

LIJST VAN GEPLANDE EN VOORBIJE EVENEMENTEN 

 

INHOUD 

  
1. VLIZ ORGANISEERT 

 
2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

 
3. VLIZ FACILITEERT 

 
4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

 

1. VLIZ ORGANISEERT 

Meeting Technopolis  

Plaats en datum: Adriatic, vrijdag 18 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Externe Organisatie: Technopolis 

Extern Contactpersoon: Yves Van Seters 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

LifeWatch workshop - WoRMS ‘Compositae Workshop’  

Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 1   maandag 28 okt 2019 tot donderdag 31 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 13 

Contactpersoon VLIZ: Lanssens Thomas 

Financiering: Lifewatch 

Parlementair Bezoek van mevrouw Cathy Coudyser  

Plaats en datum: Adriatic   woensdag 30 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Ruth 

Kick-off PROBIO - PROspection for BIOactive compounds in the North Sea  

Plaats en datum: Noordzee   donderdag 07 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Externe Organisatie: VIB, UGent-LPM, KU Lueven-ToxiPharm 

Contactpersoon VLIZ: Fien De Raedemaecker 

Financiering: De Blauwe Cluster/ VLAIO 

LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting  

Plaats en datum: Groot auditorium & VIP-room at RBINS (Brussels)  dinsdag 19 nov 2019 tot woensdag 

20 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Aantal deelnemers: 68 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Dag van de Wetenschap 2019  

Plaats en datum: MSO 1: keuken , MSO loods 1 , MSO loods 2 , MSO loods 3 , MSO Loods 4 , Simon Stevin   

zondag 24 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 1 000 

Aantal deelnemers: 1 200 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Lifewatch Worms Register Antarctic Species  

Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 1   maandag 25 nov 2019 tot donderdag 28 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 18 

Contactpersoon VLIZ: Lanssens Thomas 

Financiering: Lifewatch 

http://intra.vliz.be/nl/meeting-technopolis
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-workshop-worms-%E2%80%98compositae-workshop%E2%80%99
http://intra.vliz.be/nl/parlementair-bezoek
http://intra.vliz.be/nl/probio-kick
http://intra.vliz.be/nl/lifewatchbe-users-stakeholders-meeting
http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2019
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-register-antartic
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Aqua-Lit Learning Lab  

Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 2   dinsdag 26 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Contactpersoon VLIZ: Fien De Raedemaecker 

CREST schrijfsessie  

Plaats en datum: Marmara   donderdag 28 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Academische Zitting 20 JAAR VLIZ  

Plaats en datum: KVO Oostende - Nicolas Feuillatte zaal  donderdag 28 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 500 

Aantal deelnemers: 320 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Financiering: VLIZ 

Werkbezoek minister Crevits  

Plaats en datum: Adriatic   vrijdag 29 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 6 

Contactpersoon VLIZ: Mees Jan 

TIMBERS kick-off event  

Plaats en datum: Noordzee , Spuikom   woensdag 11 dec 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 13 

Contactpersoon VLIZ: Thomas Vandorpe 

Think Tank North Sea  

Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 , Reception Area 2   donderdag 19 dec 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 60 

Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Opleiding Global Mapper & Qimera  

Plaats en datum: MSO 1: keuken   vrijdag 20 dec 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 10 

Contactpersoon VLIZ: Thomas Vandorpe 

Bezoek NIOZ - Afdelingen EDS & COS  

Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 2   maandag 20 jan 2020 tot dinsdag 21 jan 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 35 

Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel 

Financiering: Department Onderzoek 

LifeWatch-WoRMS workshop – MolluscaBase Workshop  

Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 2   maandag 03 feb 2020 tot vrijdag 07 feb 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Financiering: Lifewatch - Worms 

LifeWatch-WoRMS Thecostraca Editor Workshop  

Plaats en datum: Noordzee , Spuikom   maandag 24 feb 2020 tot vrijdag 28 feb 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 12 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Grote Schelpenteldag 2020  

Plaats en datum: stranden/dijk 10 kustgemeenten  zaterdag 14 mrt 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 1 200 

Externe Organisatie: EOS, Natuurpunt, NME kust, Kusterfgoed, strandwerkgroep, 10 kustgemeenten 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

VLIZ Marine Science Day 2020  

Plaats en datum: CC Grote Post  woensdag 18 mrt 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 450 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Financiering: VLIZ 

http://intra.vliz.be/nl/aqua-lit-learning-lab
http://intra.vliz.be/nl/crest-schrijfsessie
http://intra.vliz.be/nl/20-jaar-vliz
http://intra.vliz.be/nl/werkbezoek-minister-crevits
http://intra.vliz.be/nl/timbers-kick-event
http://intra.vliz.be/nl/think-tank-north-sea-voorlopige-boeking
http://intra.vliz.be/nl/opleiding-global-mapper-qimera
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-nioz-afdelingen-eds-cos
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-workshop-%E2%80%93-molluscabase-workshop
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-thecostraca-editor-workshop
http://intra.vliz.be/nl/grote-schelpenteldag-2020
http://intra.vliz.be/nl/vliz-marine-science-day-2020
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LifeWatch-WoRMS Porifera editor workshop  

Plaats en datum: Noordzee , Spuikom   woensdag 13 mei 2020 tot vrijdag 15 mei 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 18 

Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Dag van de Wetenschap 2020  

Plaats en datum: MSO 1: keuken , MSO loods 1 , MSO loods 2 , MSO loods 3 , MSO Loods 4 , Simon Stevin   

zondag 22 nov 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 1 500 

Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Citizen Science Festival  

Plaats en datum: plaats nog te bepalen  vrijdag 18 jun 2021 

Verwacht aantal deelnemers: 200 

Externe Organisatie: Natuurpunt, Scivil 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Rol van het VLIZ: VLIZ wil onderzoeken of het in 2021 (datum en plaats nog niet bepaald) een Citizen 

Science Festival kan organiseren i.s.m. Natuurpunt en Scivil. 

 

 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

Voorstelling publicatie KustINzicht 2019  

Plaats en datum: De Grote Post - Gebiedswerking Kust, Prov. WVL  woensdag 23 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Aantal deelnemers: 70 

Externe Organisatie: Gebiedswerking Kust - Provincie West-Vlaanderen 

Extern Contactpersoon: Belpaeme Kathy 

Contactpersoon VLIZ: Dauwe Steven 

Rol van het VLIZ: Samenwerking afdeling Beleidsinformatie en de dienst Strategie & Ontwikkeling, 

gebiedswerking Kust – Provincie West-Vlaanderen) aan een nieuwe publicatie, Het KustINzicht 2019. Deze 

publicatie is vooral gericht naar de lokale beleidsmakers van de kustzone en beoogt door het bundelen 

van met context voorziene cijfers, trends en kaarten verscheidene kust-eigen processen en fenomenen 

op een toegankelijke manier te communiceren. Dit product behoort tot de publicatiereeks die reeds 

verschenen is onder de Compendium-familie en is opgenomen in het VLIZ-convenant en vormt aldus een 

te vervullen KPI. Voorstelling  

Vissen in het Verleden 2019  

Plaats en datum: NAVIGO, Oostduinkerke  vrijdag 25 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Externe Organisatie: NAVIGO 

Extern Contactpersoon: Pirlet Ruth <Ruth.Pirlet@koksijde.be> 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Contactdag "Maritiem Erfgoed & Museologie"  

Plaats en datum: ABC Cruise Terminal, Zeebrugge  vrijdag 08 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Aantal deelnemers: 82 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

North Sea Palaeolandscapes Conference 2019  

Plaats en datum: Media Plaza, Utrecht, Nederland  maandag 18 nov 2019 tot woensdag 20 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Externe Organisatie: TNO Geological Survey of the Netherlands, UGent-RCMG 

Contactpersoon VLIZ: Missiaen Tine 

Rol van het VLIZ: VLIZ maakt deel uit van de wetenschappelijke commissie, planning van de sessies, 

benaderen van keynote speakers, etc. Er wordt van VLIZ verder geen support verwacht (en dus ook geen 

budget).  

G-STIC 2019 - OECD Workshop: Digital Technologies in the Ocean Economy 

- Exploring the Future  

Plaats en datum: Brussels Expo  woensdag 20 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Externe Organisatie: DBC 

Extern Contactpersoon: Rabaut Marijn 

Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 

http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-porifera-editor-workshop
http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2020
http://intra.vliz.be/nl/citizen-science-festival
http://intra.vliz.be/nl/voorstelling-publicatie-kustinzicht-2019
http://intra.vliz.be/nl/vissen-het-verleden-2019
http://intra.vliz.be/nl/contactdag-maritiem-erfgoed-museologie
http://intra.vliz.be/nl/north-sea-palaeolandscapes-conference-2019
http://intra.vliz.be/nl/g-stic-2019-oecd-workshop-digital-technologies-ocean-economy-exploring-future
http://intra.vliz.be/nl/g-stic-2019-oecd-workshop-digital-technologies-ocean-economy-exploring-future
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G-STIC 2019 - open theme session: Blue technologies within sustainable 

ocean resources  

Plaats en datum: Brussels Expo  donderdag 21 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Externe Organisatie: DBC 

Extern Contactpersoon: Rabaut Marijn 

Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 

Fish Welfare Symposium  

Plaats en datum: Conference Hall , Noordzee , Reception Area 1   vrijdag 29 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 105 

Externe Organisatie: ILVO 

Extern Contactpersoon: Van Bogaert Noémi 

Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

Trefdag voor kustgidsen - De Panne  

Plaats en datum:  

De Panne  zaterdag 07 dec 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 150 

Externe Organisatie: Gemeente De Panne, Povincie West-Vlaanderen 

Contactpersoon VLIZ: Ines Tavernier 

Rol van het VLIZ: Input programma + aanwezigheid van Jan Seys & Ines Tavernier op de dag zelf (geen 

catering of IT-ondersteuning gevraagd) 

Uitreiking Dr Edouard Delcroix Prize 2019  

Plaats en datum: Royal Flemish Academy of Belgium for Science  maandag 30 mrt 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Externe Organisatie: HYDRO VZW 

Extern Contactpersoon: Dr Georges Casteur 

Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Financiering: HYDRO vzw 

Oceans Past VIII Conference  

Plaats en datum: Conference Hall , IODE TR1 , IODE TR2 , Marmara , Reception Area 1   zondag 10 mei 

2020 tot woensdag 13 mei 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 50 

Externe Organisatie: Ocean Past Initiative 

Extern Contactpersoon: Ruth Thurstan ,  

Contactpersoon VLIZ: De Winter Wim 

Financiering: Oceans Past, via conference fees 

Rol van het VLIZ: VLIZ- dept Onderzoek - is lokale organisator en venue. De Conference Conveners zijn 

dr Ruth Thurstan en Prof Ben Fitzhugh, University Exeter.  

ICOS Intercomparison exercise  

Plaats en datum: MSO loods 1 , MSO Loods 4   maandag 24 aug 2020 tot vrijdag 04 sep 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 40 

Externe Organisatie: ICOS Ocean Thematic Centre 

Extern Contactpersoon: Tobias Steinhoff  

Contactpersoon VLIZ: Gkritzalis Thanos 

Financiering: OTC 

Herdenking Magellaan Expeditie  

Plaats en datum: Brugge, locatie nog te bepalen  donderdag 01 okt 2020 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

Rol van het VLIZ: studiemoment ikv herdenking 500 jaar na de doorsteek door de Straat van Magellaes. 

 

3. VLIZ FACILITEERT 

Bezoek NEOS  

Plaats en datum: Noordzee   donderdag 17 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 25 

Externe Organisatie: NEOS 

Extern Contactpersoon: Marie-Christine Decuyper, mc.decuyper@telenet.be 

Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

http://intra.vliz.be/nl/g-stic-2019-open-theme-session-blue-technologies-within-sustainable-ocean-resources
http://intra.vliz.be/nl/g-stic-2019-open-theme-session-blue-technologies-within-sustainable-ocean-resources
http://intra.vliz.be/nl/symposium-welzijn-bij-vissen
http://intra.vliz.be/nl/trefdag-voor-kustgidsen-de-panne
http://intra.vliz.be/nl/uitreiking-dr-edouard-delcroix-prize-2019
http://intra.vliz.be/nl/oceans-past-viii-conference
http://intra.vliz.be/nl/icos-intercomparison-exercise
http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
http://intra.vliz.be/nl/node/7856
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Bezoek Departement MOW  

Plaats en datum: MSO Loods 4   vrijdag 18 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 20 

Contactpersoon VLIZ: Boone Wieter 

Rol van het VLIZ: Bezoek aangevraagd aan MRC door MOW-Beleid 

Studiedag vleermuizenmigratie  

Plaats en datum: Conference Hall , IODE TR1 , IODE TR2 , Noordzee , Reception Area 1 , Reception Area 

2 , Spuikom   vrijdag 08 nov 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 100 

Aantal deelnemers: 95 

Externe Organisatie: Regionaal Landschap Houtland vzw 

Extern Contactpersoon: Bob Vandendriessche Bob.Vandendriessche@west-vlaanderen.be> 

Contactpersoon VLIZ: Marie Robberecht 

 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 
 

Geografendagen: Kustportaal workshop voor leraren  

Plaats en datum: zaterdag 19 okt 2019 

Verwacht aantal deelnemers: 150 

Externe Organisatie: UGent 

Extern Contactpersoon: Zwartjes Luc 

Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

 

http://intra.vliz.be/nl/bezoek-departement-mow
http://intra.vliz.be/nl/studiedag-vleermuizenmigratie
http://intra.vliz.be/nl/geografendagen-kustportaal-workshop-voor-leraren
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Lijst lopende en startende projecten 

 

1. Projecten externe financiering 

 

2. Projecten interne financiering 

 

3. Samenwerkingsovereenkomsten 

 

4. Netwerken en stuurgroepen 

 

5. Mandaten 

 

Projecten externe financiering (41) 

1. 3D Turbidity assessment through Integration of MultiBeam Echo-sounding and 

optical Remote Sensing (TIMBERS) 

Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2021-12-31 

Financiering: Belspo 

Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

Project coördinator: Robrecht Moelans & Els Knaeps (VITO) 

Het doel van dit project is om 3D turbiditeitsprofielen voor zeewater te produceren, door een 

combinatie van remote sensing met multi-beam echo-sounding (MBES). We zullen een 

methode ontwikkelen om verticale turbiditeitsprofielen af te leiden van gemeten MBES 

backscatter waarden en deze samen te voegen met turbiditeitsgegevens voor het bovenste deel 

van de waterkolom op basis van satellietobservaties. 

Recente activiteiten en producten:  

Nieuwe medewerker (Nore Praet) is begonnen. Op 11 Dec. zal de kick-off meeting 

plaatsvinden. Ondertussen worden de eerste in situ data verkend om de dataverwerking te 

testen. 

Nore Praet is processing the first datasets, gathered during a LifeWatch and several individual 

campaigns. The focus is first on determining the optimal processing workflow and necessary 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#external
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#external
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#internal
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#internal
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#cooperation
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#cooperation
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#network
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#network
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#mandate
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#mandate


Wetenschappelijke Commissie, 6 december 2019  7 

software. In that framework, a visit to Brest is planned in December for a course on 

SonarScope. 

 

Turbidity data have also been gathered and processed already. Combining them with the 

water column data is for in a late stage 

2. Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their 

degradation in the marine environment (ANDROMEDA) 

Financiering: Belspo 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

Within ANDROMEDA, in situ MP detection, efficient sampling and cost-effective laboratory 

methods will be developed and optimized to analyze MP. Approaches will be based on 

hyperspectral imaging, chemical markers and fluorometric detection techniques. Advanced 

analysis techniques making use of μFTIR, Raman imaging and SEM-EDX (amongst others) 

will be applied to quantify and characterize MP and NP down to 1 μm, 0.2 μm or lower. 

Recente activiteiten en producten:  

Currently drafting a job announcement in collaboration with Bavo Dewitte of ILVO. Aim is 

to hire a PhD student for 3y (on project) + 1y (other funding).  

Project will start 1 April 2020. 

Abstract drafted for poster presentation on this project at 30th European SETAC conference 

in Dublin 

3. AQUA-LIT - PREVENTIVE MEASURES FOR AVERTING THE DISCARDING 

OF LITTER IN THE MARINE ENVIRONMENT FROM THE AQUACULTURE 

INDUSTRY (AQUA-LIT) 

    AQUA-LIT - Beperkende maatregelen om de instroom van aquacultuur afval naar 

zee te beperken 

Looptijd: Van 2019-01-01 tot 2020-12-31 

Financiering: EU 

Project lead VLIZ: Lisa Devriese 

Project coördinator: Mariana Mata Lara (Geonardo) 

Website: aqua-lit.eu/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4927 

AQUA-LIT zal de aquacultuursector voorzien van een toolbox om afval op 3 manieren te 

beperken: preventie en reductie, monitoring en kwantificatie, en verwijderen en recyclage. 

Verder zal AQUA-LIT de huidige beleidsaanbevelingen evalueren en nieuwe maatregelen of 

aanbevelingen aanleveren voor betere besluitvorming in de aquacultuursector. 

Recente activiteiten en producten:  

De Deliverables uit WP2 zijn online beschikbaar: 

D2.2 Knowledge Wave on Marine Litter from Aquaculture Sources 

https://aqua-lit.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4927
https://aqua-lit.eu/assets/content/D2.2.%20Knowledge%20wave%20on%20marine%20litter%20from%20aquaculture%20sources_upd.pdf
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D2.3 Available Tools and Measures 

De North Sea Learning Lab (workshop in het kader van AQUA-LIT met de aquacultuursector 

en belanghebbenden) werd georganiseerd in het VLIZ op 26 november. De resultaten zullen 

in een rapport beschikbaar gesteld worden in 2020. 

 

4. Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (ASSEMBLE+) 

Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2021-09-30 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Katrina Exter 

Website: www.assembleplus.eu 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4868 

ASSEMBLE+ kadert in het H2020 werkprogramma INFRAIA-01-2016-2017 (Integrating 

Activities for Advanced Communities). Het project richt zich op het mobilizeren van de 

belangrijkste mariene biologische stations van de 9 nationale nodes van EMBRC en van 7 

bijkomende lidstaten met het oog op integratie en gezamenlijke ontwikkeling om 

gecoördineerde toegang te verlenen tot de diensten die ze aanbieden aan Europese 

onderzoekers uit de publieke en private sector. 

Recente activiteiten en producten:  

 Minor work on the website 

 Continuous gathering of dataset IMIS updates, institute IMIS entry updates, and 

publications to add to IMIS 

 Continuous working on Transnational Access datasets placed in the MDA with 

records in IMIS 

 Working on the JRA1 (Genomics Observatories) data from Ocean Sampling Day. 

Archiving in MDA and records in IMIS to be done in bulk (suitable methods are being 

developed); constructing a suitable dataset format, ontologies to use in the data and 

metadata  

 Ditto for data from the ARMS (Automonous Reef Monitoring Structures) project, this 

also being part of JRA1 

 Ongoing development of a data explorer for ARMS and OSD data, to be based in 

IMIS metadata (applicable more broadly) and on the actual datasets (limited to OSD- 

and ARMS-type data) 

5. BANOS CSA ‘Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme’ 

(BANOS CSA) 

    ‘Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme’ 

Looptijd: Van 2018-11-01 tot 2021-04-30 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Project coördinator: Andris Andrusaitis 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4978 

https://aqua-lit.eu/assets/content/AQUA-LIT_D2.3_Available%20tools%20and%20measures.pdf
http://www.assembleplus.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4868
http://www.vliz.be/imis?proid=4978
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BANOS CSA richt zich op het ontwikkelen van de nodige voorwaarden voor een 

langetermijncoördinatie en afstemming van de inspanningen van de landen rondom de 

Baltische Zee en de Noordzee inzake onderzoek en innovatie, door het opzetten van een 

gezamenlijk kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie. BANOS CSA wordt 

gecoordineerd door BONUS EEIG (TFEU Art 185) en vertegenwoordigd door de onderzoek- 

en innovatiefinancierende instellingen in de landen rondom de Baltische en Noordzee. 

Recente activiteiten en producten:  

- Strategic Research and Innovation Agenda SRIA- drafting team (DT) established. 3 VLIZ 

staff participants, bring in the perspective of priorities in Flanders (Ble Research & Innovation 

& Economy). 2 DT meetings meetings held in oct & nov. 

- 4th Forum of Programme Managers meeting on 6 nov in Berlin. Detailed minutes available 

- Deliverable 'Stakeholder inventory and Assessment'  (T.3.2.) delivered and accepted 

- Task on 'Open Data Strategy' initiated (VLIZ is Task manager) 

- Task on 'Capacity Development Strategy' deliverable is postponed to February 2020 

- Strategic Orientation Workshop' (SOW) will discuss the draft SRIA in Leiden, 31 March-2 

April 2020 

6. Blue Accelerator 

Looptijd: Van 2018-05-01 tot 2021-04-30 

Financiering: EFRO 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

Het Blue Accelerator-project heeft als doel om zogenaamde living labs op te zetten voor 

testen in een mariene omgeving. De belangrijkste focus ligt op het ontwikkelen van een 

offshore testlocatie (incl. platform) voor de kust van Oostende. 

Recente activiteiten en producten:  

- Meeting onderzoek betreffende mogelijk installaties RT1 (17/10) 

- Meeting Vlaamse Hydrografie inzake onderhoud meetpalen (4/09) 

- Technisch overleg POM W-VL (5/09) 

- Fysische installatie PANTHYR op RT1 

- Planning installatie onafhankelijke stroomvoorziening voor PANTHYR 

- Ontwerpen installatie omgevingssensoren 

7. Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy 

(Blue-Cloud) 

Looptijd: Van 2019-09-01 tot 2020-08-31 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Lennert Schepers 

Project coördinator: TRUST-IT 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4975 

Het project implementeert een praktische benadering om het potentieel van op de cloud 

gebaseerde open wetenschap aan te pakken om een reeks diensten te ontwikkelen om de Pilot 

Blue Cloud te demonstreren en te demonstreren als een thematische EOSC-cloud ter 

ondersteuning van oceaanonderzoek door middel van een reeks van vijf piloot versies van 

Blue-Cloud. 

http://www.vliz.be/imis?proid=4975
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Recente activiteiten en producten:  

 Blue-Cloud en (VLIZ) plankton demonstrator werden voorgesteld tijdens plenaire 

sessie EOSC Symposium in Boedapest (November 2019) 

 Er werd een bevraging gelanceerd bij de partners om data- en technische vereisten op 

te lijsten, als voorbereiding voor de plankton demonstrator. 

8. Boost Applied munition detection through Smart data inTegration and AI workflows 

(BASTA) 

    Toegepaste munitie detectie dmv slimme data integratie en AI workflows 

Financiering: EMFF 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

Project coördinator: Jens Greinert, Geomar (D) 

Focus van deze proposal ligt op cost-efficiente detectie en herkenning van munitie op zee, 

begraven en op de zeebodem, zowel op een regionale schaal voor algemene verkenning 

(typische grootte meerdere km2) als op een lokale schaal voor gekende dumpsites (verificatie 

van munitie). Het project combineert 2 onderzoeksinstituten en 2 partners uit de industrie 

voor maximale valorizatie van de onderzoeksresultaten. 

Recente activiteiten en producten:  

 Project is (administratief) van start gegaan op 1 dec. 2019. Wetenschappelijk onderzoek gaat 

van start in januari 2020. 

 Aanvraag voor campagne met RV Belgica in mei 2020 werd definitief goedgekeurd. 

 Collaboration agreement tussen de partners is opgesteld. 

 In december 2019 wordt selectie gemaakt van kandidaat voor de positie ‘junior scientist’. 

9. Climate Resilient Coast (CREST) 

Looptijd: Van 2015-11-01 tot 2019-10-31 

Financiering: VLAIO 

Project lead VLIZ: Tina Mertens 

Project coördinator: Jaak Monbaliu (KU Leuven) 

Website: www.crestproject.be 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4548 

Het CREST-project wenst de kennis met betrekking tot kustprocessen (golven, getij, 

sedimenttransport, wind…) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van 

kustveiligheid. 

Recente activiteiten en producten:  

afwerking finaal rapport 

10. Collaborative land sea integration platform (COASTAL) 

http://www.crestproject.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4548
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Looptijd: Van 2018-05-01 tot 2022-04-30 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

COASTAL is een multi-actor project dat belanghebbenden betrekt bij het ontwikkelen van 

business opportuniteiten en beleidsoplossingen door het verbeten kust-rurale samenwerking. 

Dit wordt gedaan door het combineren van lokale en expertenkennis in een cocreatie proces. 

Recente activiteiten en producten:  

- Verwerking resultaten multi actor labs 

- Werkoverleg met lokale partners 16/10 

- Rapportage 18M 

11. COST - A pan-European Network for Marine Renewable Energy (WECANET) 

Looptijd: Van 2018-09-12 tot 2022-09-11 

Financiering: COST 

Project lead VLIZ: Tina Mertens 

Project coördinator: Vicky Stratigaki (UGent) 

Website: www.wecanet.eu 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4976 

Een pan-Europees netwerk met de nadruk op een interdisciplinaire benadering van mariene 

golfenergie die zal bijdragen tot de grootschalige inzet van WEC Array door de huidige 

knelpunten aan te pakken. 

Recente activiteiten en producten:  

geen mededelingen 

12. Creating negative CO2 emissions via enhanced silicate weathering (ESW) 

      Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering 

Looptijd: Van 2019-02-01 tot 2022-12-31 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Project coördinator: Filip Meysman 

Dit SBO project beoogt het probleem van klimaatstabilistatie te verhelpen door de 

haalbaarheid van de innovatieve "verhoogde silicaat verwering (ESW)" als negatieve emissie 

techniek te onderzoeken binnen een geïntegreerd kustbeheer. Het doel is om fundamenteel 

onderzoek te verrichten naar efficientie, mutuele voordelen en omgevingsimpact van de 

techniek, teneinde de toepasbaarheid en ontwikkeling als een duurzame en kosten-efficiente 

benadering om negatieve emissies te evalueren. 

Recente activiteiten en producten:  

6 extra units gemaakt en klaar om in gebruik te worden genomen wanneer sediment wordt 

geleverd.  

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.wecanet.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4976
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Laborant aangeworven om wekelijkse staalnames en analyses uit te voeren tbv project.  

 

13. Development and demonstrators of durable biobased composites for a marine 

environment (SeaBioComp) 

      Ontwikkeling en demonstratie van duurzame biobased composieten voor een 

mariene omgeving 

Looptijd: Van 2019-05-01 tot 2022-08-31 

Financiering: Interreg 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

SeaBioComp wil demonstratoren van innovatieve thermoplastische biocomposieten 

ontwikkelen, met: • minstens gelijkwaardige mechanische eigenschappen, • afhankelijk van 

de toepassing een duurzaamheid op maat (2 tot> 20 jaar), • met verminderde CO2-uitstoot 

(30%) en verminderde ecotoxische impact (door microplastics). 

Recente activiteiten en producten:  

Het project volgt het tijdsschema zoals voorzien in de projectaanvraagfase. 

Praktische opstart volop bezig en proefopzet wordt getest. 

Julie Muyle, een laborante, werd sinds begin november deeltijds aangeworven op dit project 

om de staalverwerking te garanderen. 

14. Dumpsites of Munitions: Integrated Science Approach for Risk and Management 

(DISARM) 

      Dumpsites van munitie: Geïntegreerde Wetenschappelijke aanpak van Risico en 

Management 

Looptijd: Van 2020-01-01 tot 2023-12-31 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4951 

De Paardenmarkt is een van de vele munitiedumpsites in onze oceaan. Een aantal meter onder 

de zeebodem ligt ca. 35000 ton chemische munitie uit WW1 begraven. De huidige 

wetenschappelijke kennis is onvoldoende om enig betrouwbaar oordeel te vellen over de staat 

van de site. DISARM wil de kennislacunes aanpakken en verder gaan door een geÏntegreerde 

wetenschappelijke aanpak te ontwikkelen om risicobeoordeling en beheer van mariene 

chemische munitiedumpsites wereldwijd te ondersteunen. 

Recente activiteiten en producten:  

 Finale opmaak van het bestek voor dieptesampling. 

 Aanvraag voor campagnes met RV Simon Stevin werden definitief goedgekeurd. 

 Collaboration agreement werd opgemaakt en is klaar voor ondertekening door partners. 

 In december 2019 wordt selectie gemaakt van kandidaat voor de positie ‘shallow gas 

research’. 

Het project gaat van start op 1/1/2020. 

15. EMODnet China - EMODnet PArtnership for China and Europe (EMOD-PACE) 

http://www.vliz.be/imis?proid=4951
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Looptijd: Vanaf 2020-01-01 

Financiering: EU 

Project lead VLIZ: Bart Vanhoorne 

Project coördinator: Jan-Bart Callewaert 

Strengthening international ocean data through the EU’s ocean diplomacy with China 

Recente activiteiten en producten:  

Inception meeting uitgesteld van Jan 2020 naar Maart 2020 of later 

Preparatory Steering Board meeting gepland in Jan 2020 

16. ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for 

society, Innovation and Research (ENVRI FAIR) 

Looptijd: Van 2019-01-01 tot 2022-12-31 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

ENVRI-FAIR realiseert de connectie van de ESFRI-cluster van 

milieuonderzoeksinfrastructuren (ENVRI) met de European Open Science Cloud (EOSC). 

Deelnemende infrastructuren (RI) bestrijken de subdomeinen Atmosphere, Marine, Solid 

Earth en Biodiversity / Ecosystems. De algemene doelstelling is RI’s te laten bouwen aan een 

set FAIR-gegevensservices die efficiëntie en productiviteit van onderzoekers verbetert, 

innovatie ondersteunt en op gegevens en kennis gebaseerde beslissingen mogelijk maakt. 

Recente activiteiten en producten:  

 Contribution to deliverable D9.1 and D9.2, based on the questionnaires filled in earlier 

this year. These contain a "roadmap" to FAIRness that VLIZ will undertake on its data 

systems (and all other RIs in WP9 also have a roadmap in these reports), implying 

quite some work for 2020  

17. Eurofleets+ (Eurofleets+) 

Looptijd: Van 2019-02-01 tot 2023-01-31 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Website: www.eurofleets.eu 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4979 

Het Eurofleets+ project, gecoördineerd door IM (Ierland), brengt meer dan 20 

wetenschappelijke instellingen samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde 

Europese onderzoeksvloot en geassocieerde infrastructuur. 

Recente activiteiten en producten:  

De EF+ Oceans Call bracht twee aanvragen op voor gebruik ROV Zonnebloem aan boord van 

een europees onderzoeksschip. Nog geen bevestiging ontvangen dat aanvragende projecten 

ook zullen worden goedgekeurd. 

http://www.eurofleets.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4979
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Regional Seas Call gelanceerd. Binnen deze call kunnen buitenlandse onderzoekers 

scheepstijd aanvragen op Simon Stevin en gebruik van AUV aanvragen.  

 

18. European Marine Biological Resource Centre - Belgium (EMBRC.be) 

Looptijd: Van 2015-01-01 tot 2020-12-31 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Project coördinator: Ann Vanreusel 

Website: www.embrc.eu 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4522 

EMBRC is een Europees gedistribueerde infrastructuur voor onderzoek en training bij 

leidinggevende mariene onderzoeksstations in Europa. EMBRC zal academia en industrie 

voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit, de geassocieerde meta-data en extraheerbare 

producten. Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, 

‘omics’ platformen en faciliteiten voor structurele biologie en beeldvorming. 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente ontwikkelingen 

19. European Marine Observation and Data Network - Central Portal (EMODnet 

Central Portal) 

      Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centraal Portaal 

Looptijd: Vanaf 2013-12-01 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Joana Beja 

Website: www.emodnet.eu 

Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet Centraal Portaal te bouwen dat toegang moet 

geven tot de dataproducten en de data die verzameld worden binnen de thematische 

netwerken van EMODnet. 

Recente activiteiten en producten:  

 No recent activity to report 

20. European Marine Observation and Data Network - Chemical Lot (EMODnet 

Chemistry) 

      Europees Marien Observatie and Data Netwerk - Chemisch Lot 

Looptijd: Van 2018-04-01 tot 2019-04-01 

Financiering: DGMARE 

Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia [X] 

Project coördinator: OGS 

Website: www.emodnet-chemistry.eu 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4870 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.embrc.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4522
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.emodnet.eu
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.emodnet-chemistry.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4870
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VLIZ neemt deel aan EMODnet chemie om data rond de VLIZ chemische monitoring 

beschikbaar te maken binnen de EMODnet data infrastructuur. Daarnaast maakt VLIZ ook 

data rond de chemische monitoring van ILVO open beschikbaar binnen dit project. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen specifieke activiteiten 

21. European Marine Observation and Data Network - Data ingestion (EMODnet Data 

ingestion) 

      Europees Marien Observate en Data Netwerk - Data ingestion 

Looptijd: Van 2016-05-19 tot 2019-05-19 

Financiering: DGMARE 

Project lead VLIZ: Joana Beja 

Project coördinator: HCMR 

Website: www.emodnet-ingestion.eu/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4872 

Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS 

waarbij een datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten 

ontsluiten en beschikbaar te maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en 

complementair met de EMODnet infrastructuur. Zeer groot consortium van Europese 

datacentra. 

Recente activiteiten en producten:  

 No recent activity to report 

22. European Marine Observation and Data Network- Biology (EMODnet Biology) 

      Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie 

Looptijd: Van 2017-04-19 tot 2021-04-19 

Financiering: DGMARE 

Project lead VLIZ: Joana Beja 

Project coördinator: VLIZ 

Website: www.emodnet-biology.eu 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4871 

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontwikkelt een data 

infrastructuur om mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, 

beleidsmakers en andere eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem 

beleid. VLIZ is coördinator van dit project met 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor 

een online biologisch dataportaal . 

Recente activiteiten en producten:  

- Quarterly report submitted and approved  

- Deliverables D2.4 (Evaluation and definition of partner-specific data flows) and D4.5 

(Report with proposed list of data packages and underlying datasets with specific 

https://www.emodnet-ingestion.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4872
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.emodnet-biology.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4871
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recommendations on (meta)data gaps) submitted 

 

- 2019/20 Data grant call announced   

- New harvest initiated in mid November (please refer to EurOBIS for more details) 

 

 

 

23. Experimental Approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial 

Hard Substrates (PERSUADE) 

      Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële 

harde substraten in de Noordzee 

Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-04-15 

Financiering: BRAIN 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Website: www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-

Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4791 

PERSUADE will investigate how the introduction of offshore windfarms, through the 

associated changes in biodiversity (colonisation by fouling fauna, changes in benthic 

communities) will affect the nitrogen cycling at the local scale. Furthermore, we will 

investigate how these changes interact with the effects of climate change and/or the 

combination with aquaculture 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente ontwikkelingen 

24. Genetic tool for Ecosystem health Assessment in the North Sea region (GEANS) 

Looptijd: Van 2019-03-01 tot 2022-02-28 

Financiering: Interreg 

Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

Project coördinator: Annelies Debacker (ILVO) 

Website: www.northsearegion.eu/geans/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4928 

GEANS heeft als doel bestaande DNA-gebaseerde methoden te harmoniseren en te 

consolideren met oog op hun hun toepassing voor de beoordeling van de gezondheid van 

ecosystemen in de Noordzee-omgeving. Een DNA-sequentie-referentiebibliotheek zal worden 

gecompileerd, huidige methoden zullen worden geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, 

genetische indicatoren zullen worden ontwikkeld en er zal een roadmap worden opgemaakt 

voor de implementatie voor het beheer. 

Recente activiteiten en producten:  

In de eerste rapportageperiode heeft VLIZ activiteiten opgezet die bijdragen aan alle 

werkpakketten en verschillende doelstellingen binnen GEANS. 

https://www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
https://www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
http://www.vliz.be/imis?proid=4791
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.northsearegion.eu/geans/
http://www.vliz.be/imis?proid=4928
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Voor WP1 over projectmanagement heeft VLIZ actief deelgenomen aan de partner- en 

werkpakketvergaderingen (partnermeeting Gothenburg & online meeting NIS pilot). Ook het 

GEANS voortgangsrapport van VLIZ werd binnen de de voorziene tijd ingeleverd.  

Voor WP2 on Communication heeft VLIZ in nauwe samenwerking met de WP2-

werkpakketleider (ILVO) gewerkt aan opzetten van een website framework het up-to-date 

houden van de website. Daarnaast heeft VLIZ ook een Google Analytics account opgezet in 

samenwerking met Interreg om het aantal website bezoekers te monitoren.Verder werd ook 

alle GEANS communicatie via VLIZ kanalen gerapporteerd.  

Voor WP3 op de DNA-sequentiereferentiebibliotheek heeft VLIZ bijgedragen aan de 

inventaris van de belangrijkste soorten waarvan de sequentie moet worden bepaald op basis 

van de vereisten voor WP5 en de beschikbare informatie in de VLIZ-systemen. VLIZ nam 

deel aan de WP3-bijeenkomst in Wilhemshaven. 

Voor WP4 over de harmonisatie en consolidatie van genetische instrumenten heeft VLIZ de 

vragenlijst verzameld over de door WUR ontwikkelde gebruikte methodologieën en deze 

ingevoerd. 

Voor WP5 over de pilotstudies heeft VLIZ de leiding genomen over een pilotstudie voor niet-

inheemse soorten (NIS) in havens. VLIZ nam deel aan de georganiseerde WP5-vergaderingen 

en beschreef de hoofdlijnen van de NIS-pilotstudie in samenwerking met zes van de partners 

en een aantal belanghebbenden. VLIZ heeft ook een online meeting opgezet om het verdere 

verloop de NIS pilot te bediscussiëren met de betrokken partners.  

Voor WP6 over de vertaling van wetenschap in producten heeft VLIZ bijgedragen aan de 

discussies over het 'decision making tool' dat moet worden ontwikkeld voor de 

belanghebbenden en de producten die kunnen worden opgenomen.  

VLIZ heeft ook activiteiten opgestart voor het organiseren van het gegevensbeheer van de 

gegevens die tijdens het project moeten worden verzameld. Dit omvat de ontwikkeling van 

een gegevensbeheerplan, een inventaris van de te verzamelen gegevens en de coördinatie van 

de gegevenspublicatieactiviteiten. Een vragenlijst is opgesteld en verzonden naar de partners 

om inzichten te verwerven over de data die zal worden gegenereerd tijdens het project. Een 

draft versie van een data management plan (DMP) is opgestart met de reeds verkregen info. 

De draft versie van het DMP zal afgewerkt worden voor de volgende partner meeting in 

Leiden van 24-25 maart 2020.   

VLIZ-bijdragen aan het project en de samenwerking met de betrokken partners en 

belanghebbenden verloopt zoals gepland. 

25. Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic 

environments (HyperMaq) 

Looptijd: Van 2016-12-01 tot 2020-11-30 

Financiering: Belspo 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Project coördinator: Kevin Ruddick 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4866 

http://www.vliz.be/imis?proid=4866
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De komst van satelliet hyperspectraal sensoren biedt het potentieel om meer info te bekomen 

over aquatische partikels. HYPERMAQ zal algoritmes ontwikkelen om informatie te 

bekomen over partikel grootte, type en waar mogelijk over algen soorten. Veldwerk zal deze 

algoritmes moeten valideren. Continue metingen zullen ook worden uitgevoerd voor satelliet 

product validatie, verder gedragen door het ontwerp en ontwikkeling van een autonoom 

roterend platform voor hyperspectral spectroradiometer. 

Recente activiteiten en producten:  

De eerste versie van het autonoom platform PANTHYR werd geïnstalleerd op het Blue 

Accelerator innovatie platform vr de haven van Oostende.  

 

 

26. Implementing EOSC: ESFRI driven Open Science (EOSC ESFRI RDM) 

Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2020-07-30 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

Dit project zal ervaring en kennis opbouwen en acceptatie van de VSC-cloud resources door 

andere wetenschappelijke domeinen versnellen. Dit zal de ESFRI's in staat stellen diensten te 

verlenen aan hun gebruikersgemeenschappen in het kader van de European Open Science 

Cloud (EOSC). Dit project verenigt twee ESFRI coördinerende instituten (VIB en VLIZ) die 

nog niet op Vlaams niveau hebben samengewerkt. Dit project onderzoekt synergie in 

onderzoeksinfrastructuur en mogelijke samenwerkingen. 

Recente activiteiten en producten:  

 Interview met ICOS en ANAEE ESFRI op 22 oktober 2019 ivm data infrastructuur en 

management 

 interview met LifeWatch INBO op 5 november 2019 ivm data infrastructuur en 

management 

 Interview met EuroBioimaging ESFRI op 14 november 2019 ivm data infrastructuur 

en management  

27. Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional 

remote sensing data (AQUALOOKS) 

Looptijd: Van 2019-07-01 tot 2021-12-31 

Financiering: Belspo 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Project coördinator: Kevin Ruddick 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4977 

Het project heeft vooral een remote sensing objectieven (ontwikkeling van algoritmes en 

validatie van in situ data voor “multilook” satelliet missies., maar beoogt tevens de verfijning 

en verdere ontwikkeling van het autonoom radiometer platform PANTR dat door VLIZ 

tijdens het HYEPRMAQ project wordt ontwikkeld. 

Recente activiteiten en producten:  

http://www.vliz.be/imis?proid=4977
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Kickoff Meeting gehouden en taken mbt verdere ontwikkeling PANTHYR gedefinieerd. 

Steering Committee gepland op 16 december 

28. Integrated Carbon Observing System (ICOS.be) 

Looptijd: Van 2012-01-01 tot 2020-12-31 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Thanos Gkritzalis 

Project coördinator: Reinhard Ceulemans 

Website: www.icos-belgium.be/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4293 

ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en 

voorspellingen te kunnen maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van 

broeikasgassen. 

Recente activiteiten en producten:  

voorbereiding wissel ICOS-boei door back-up boei 

grote intercalibratie workshop CO2 sensoren  georganiseerd door VLIZ, augustus 2020, 

Oostende (B) 

5e ICOS conferentie: 15-17 september 2020, Utrecht (NL) 

29. INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe (INTERTIDE) 

Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-12-31 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Project coördinator: Universiteit Antwerpen 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4860 

INTERTIDE focust op een inter-estuariene vergelijking van abiotische en biotische 

parameters om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze systemen. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen 

30. Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, 

Sustainability - JERICO-S3 (JERICO S3) 

Looptijd: Vanaf 2020-01-01 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

Project coördinator: IFREMER-Laurent Delauney 

ERICO-S3 biedt een state-of-the-art, fit-for-purpose en visionaire observationele RI, expertise 

en hoogwaardige gegevens over Europese kust- en continentale zeeën, ter ondersteuning van 

onderzoek van wereldklasse, high-impact innovatie en een venster van Europese excellentie 

wereldwijd. 

http://www.icos-belgium.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4293
http://www.vliz.be/imis?proid=4860
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Recente activiteiten en producten:  

Project granted. Kick-off meeting in February 2020. 

31. Lead Alternative Fishing Weights 

      Visloodalternatieven 

Looptijd: Van 2018-09-24 tot 2019-09-30 

Financiering: FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu (MSFD) 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Dit project beoogt het testen van visloodalternatieven (cf. Maatregelenprogramma MSFD, 

29D) in samenwerking met de recreatieve zeevissersgemeenschap. 

Recente activiteiten en producten:  

 Afronden testfase 

 In kaart brengen loodbeleid 

 Literatuurstudie omtrent loodimpact 

 Enquête opgesteld rond loodperceptie vanuit de recvis-gemeenschap (HengelExpo 9-

10 november 2019) 

 Bovenstaande gegevens geanalyseerd en verwerkt 

 BIN gefinaliseerd, publicatie voorzien begin december 

32. Marine recreational fisheries monitoring (RecVis) 

      Recreatieve zeevisserijmonitoring 

Looptijd: Van 2016-05-01 tot 2021-12-31 

Financiering: FOD Leefmilieu (binnen Maatregelenprogramma KRMS); National Data 

Gathering Programme (NDGP); Provincie West-Vlaanderen; in-kind 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Website: www.recreatievezeevisserij.be 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4873 

Ontwikkeling en uitvoering van een protocol voor de systematische monitoring van de 

recreatieve zeevisserijsector (visserij-inspanning, plaatsbepaling, vangsten, etc.). 

Recente activiteiten en producten:  

 Dataverzameling lopende 

 Data-recall uitgevoerd 

 Rapportering tav Dienst Marien Milieu 

 Toelichting op 'Vissen in het Verleden' 

33. Marine Robotics Centre 

Looptijd: Vanaf 2018-01-01 

Financiering: Hercules 

Project lead VLIZ: Wieter Boone 

Website: www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.recreatievezeevisserij.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4873
http://www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre
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VLIZ heeft een Marien Robotica Centrum opgezet om mariene innovatieve 

onderzoeksactiviteiten met autonome platformen te stimuleren. 

Recente activiteiten en producten:  

- Planning, bestelling en installatie Marine Robotics Lab 

- Planning en voorbereiding USV-survey december 2019 

- Bijwonen MATS-conferentie (november 2019) 

- Presentatie OECD workshop november 2019 

34. North Sea Wrecks - an opportunity for blue growth (NSW) 

      Noordzeewrakken - een opportuniteit voor blauwe groei 

Looptijd: Van 2018-11-01 tot 2022-10-31 

Financiering: Interreg 

Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

Project coördinator: Sünhilde Kleingartner, German Maritime Museum, Bremerhaven 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4921 

Het project zal tools voorzien die nodig zijn voor planners, respons organisaties, economische 

actoren en andere belanghebbenden om risico's over wrakken en munitie in de Noordzee te 

beoordelen en oplossingen voor risicomitigatie voor te stellen. 

Recente activiteiten en producten:  

De eerste stalen (sediment, mosselen, passive samplers) werden succesvol genomen. Deze 

zijn door de internationale partners meegenomen voor analyse. De volgende campagnes 

(maart 2020) worden voorbereid. 

35. PROspection for BIOactive compounds in the North Sea (PROBIO) 

Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2022-04-30 

Financiering: VLAIO 

Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker 

Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan biologische bronnen die potentiële 

bioactieve verbindingen bevatten. Dit project wil het ondergewaardeerde potentieel van een 

selectie van lokale organismen ontrafelen door hun bioactieve verbindingen te screenen. Dit 

project zal een essentiële kennisbasis genereren om mogelijke commerciële toepassingen te 

identificeren die verder onderzoek zullen stimuleren om nieuwe commerciële ontwikkelingen 

in verschillende sectoren te stimuleren. 

Recente activiteiten en producten:  

- Kick off event project 7/11/2019 

- presentatie op DBC Task Force Zeevoeding 3/12 

- Voorbereiding soortenlijst voor screening bio-actieve stoffen 

http://www.vliz.be/imis?proid=4921
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36. Providing an open collaborative space for digital biology in Europe (EOSC-LIFE) 

Looptijd: Van 2019-03-01 tot 2023-02-28 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

EOSC-Life brengt de 13 biologische en medische ESFRI-onderzoeksinfrastructuren (BMS 

RI's) samen om een open onderzoeksomgeving te creëren voor digitale biologie. Het project 

wil een antwoord bieden op de uitdaging van het analyseren en hergebruiken van de enorme 

hoeveelheden gegevens die door de biowetenschappen worden geproduceerd. Door gegevens 

en analyse tools in een Europese cloud te publiceren, wil EOSC-Life mogelijkheden creëren 

voor de bredere onderzoeksgemeenschap. 

Recente activiteiten en producten:  

 Delivered a first report on the Nagoya Protocol and provenance metadata for WP6 

 Attended hackathon for WP1/2, working on the WP3 EMBRC demonstrator, and 

follow-up discussions on the work involved 

37. Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and data 

systems. (LIFEWATCH.BE) 

      Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en 

datasystemen. 

Looptijd: Vanaf 2012-04-01 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

Website: www.lifewatch.be 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4139 

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, 

klimaat- en milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert 

verschillende biodiversiteits observatoria, databanken, web services en modellen. Met de 

regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan 

LifeWatch. 

Recente activiteiten en producten:  

LIFEWATCH KPIs 2019-2020  
Vanaf januari 2019 wordt voor LifeWatch niet meer met Milestones gewerkt, zoals voorheen 

wel het geval was, maar met Key Performance Indicators (KPIs).  

Er werden 5 LifeWatch KPIs voorgesteld voor de periode 2019-2020: (1) Species Information 

backbone completion, (2) Open biodiversity data publishing, (3) Generating biodiversity 

observation data, (4) Serving the users, and (5) Reaching the users.  

De definitie en berekening van de individuele KPIs werden als een annex meegeleverd met 

het contract naar FWO Vlaanderen.  

De voortgang van de KPIs wordt bijgehouden in een KPI-logboek.  

 

ALGEMEEN  

http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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Er werd een Terms of Reference document opgemaakt om de rol van de Belgische partners 

binnen LifeWatch te formaliseren. Dit document circuleert momenteel om ondertekend te 

worden door de verschillende partijen.  

De volgende LifeWatch General Assembly gaat half december door in Leuven. Omdat de 

agenda al overvol zit, zal er geen tijd zijn om een update van de partner activiteiten voor te 

stellen. Er werd dus geen input van de LifeWatch.be partners doorgespeeld.  

LifeWatch VLIZ was aanwezig op de “Third working group meeting on Metadata, Controlled 

Vocabularies and Ontologies”, die plaats vond in Sevilla van 14 tot 16 okotober 2019.  

LifeWatch VLIZ was aanwezig op de “First Dahlem-type Workshop of the LifeWatch ERIC 

Internal Joint Initiative”, die plaats vond in Sevilla van 14 tot 18 oktober 2019.  

Op 19-20 november 2019 werd de tweede LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting 

georganiseerd in het KBIN te Brussel. Tijdens dag 1, die open was voor alle huidige en 

toekomstige gebruikers van de Belgische LifeWatch infrastructuur, werd een reeks van user 

stories gebracht uit de wetenschap, het beleid en de industrie. Dag 2 was een uitgebreide 

LifeWatch.be projectvergadering die enkel open was voor de Belgische LifeWatch partners. 

In totaal waren er 76 deelnemers geregistreerd.  

Op 14-15 mei 2020 organiseert het Belgisch Biodiversiteitsplatform de tweede editie van het 

Empowering Biodiversity Research Symposium in het AfrikaMuseum te Brussel. Als een van 

de co-organisatoren neemt LifeWatch VLIZ deel aan de voorbereidende vergaderingen in 

Brussel.  

Het LifeWatch observatorium werd voorgesteld op een meeting met de Blauwe Cluster op 1 

oktober op het VLIZ.  

Het LifeWatch observatorium en de data systemen werden voorgesteld op de launch van Call 

4 van de Blauwe Cluster.  

Er wordt momenteel onderzocht wie de gebruikers van LifeWatch Belgium zijn, en hoe we 

meer industriële gebruikers kunnen aantrekken. In dat kader wordt op 23 januari 2020 de 

eerste LifeWatch Maritime Industry Workshop georganiseerd.  

 

OUTREACH  
De LifeWatch Communicator Group Meeting wordt maandelijks georganiseerd door 

LifeWatch Italia. VLIZ woont deze conference calls bij als communicatie afgevaardigde voor 

de Belgische LifeWatch node. De bedoeling van deze vergadering is om overkoepelende 

LifeWatch communicatieactiviteiten te bespreken zoals de LifeWatch ERIC News Letter, 

input voor de lifewatch.eu website, promo voor evenementen, enz.  

De LifeWatch Species Information Backbone werd voorgesteld op het Biodiversity_Next 

congres in Leiden (21-25 oktober 2019).  

In augustus 2019 vierde EurOBIS zijn 15-jarig bestaan. Dit werd gevierd met een gloednieuw 

logo. In november werd er hierrond ook een uitgebreid nieuwsbericht gepost op de VLIZ, 

LifeWatch, EurOBIS en OBIS websites (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=8076).  

Op 8 en 9 november 2019 ontmoetten een honderdtal internationale vleermuisonderzoekers 

elkaar in Oostende en Brugge. De tweedaagse bijeenkomst besteedde aandacht aan de 

wetenschappelijke kennis over vleermuizenmigratie en aan de resultaten van 

hoogtechnologisch onderzoek dat hierrond recent gebeurd is. Naar aanleiding van dit 

evenement, werd er een Nederlandstalig persbericht verspreid 

(http://www.vliz.be/nl/persbericht/internationale-tweedaagse-zoekt-naar-oplossingen-voor-

trekkende-vleermuizen)  

Op zondag 24 november 2019 vierde VLIZ opnieuw Dag van de Wetenschap, waarbij de 

pakhuizen van het Marien Station Oostende en de RV Simon Stevin open gesteld werden voor 

het grote publiek. Ook LifeWatch VLIZ was opnieuw van de partij met informatiestanden 
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over de biobank (stalenbibliotheek), het telemetrienetwerk voor vissen, en de artificiële 

intelligentie die gebruikt wordt bij panktononderzoek.  

De LifeWatch Twitter-account (https://twitter.com/LifeWatchVLIZ) en de nieuwssectie op de 

LifeWatch.be homepage (http://www.lifewatch.be/news) werden actief gebruikt om nieuws te 

verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten.  

Een selectie van deze nieuwsberichten wordt ook opgenomen in de LifeWatch ERIC News 

Letter en de Biodiversity Newsflash van het Belgisch Biodiversiteitsplatform.  

Er werd input voorbereid naar de brochure van EWI met betrekking tot grote 

onderzoeksinfrastructuren.  

 

SPECIES INFORMATION BACKBONE  
Omdat de LifeWatch Taxonomic Backbone zo veel meer dan taxonomische informatie bevat, 

werd beslist om de naar te veranderen naar LifeWatch Species Information Backbone (LW-

SIBb).  

De verschillende activiteiten van de Species Information Backbone componenten staan 

opgelijst onder hun respectievelijke projecten. We verwijzen naar:  

 Aphia 

 WoRMS - World Register of Marine Species 

 EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System 

 IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera 

 BeRMS-2020 – Innovative Census of Belgian Marine Life 

 CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team 

 Support OBIS – VLIZ-support provided to international OBIS 

 OBIS-Event-Data 

 EMODnet Biology Phase III 

 Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names 

 

Er werden vijf LifeWatch-WoRMS Editor workshops goedgekeurd: Compositae Workshop 

(28-31 oktober 2019), RAS Traits Workshop (25-28 november 2019), MolluscaBase 

Workshop (3-7 februari 2020), Thecostraca Workshop (24-28 februari 2020) en Porifera 

Workshop (13-15 mei 2020).  

 

OBSERVATORIUM  
Maandelijkse LifeWatch staalnames campagnes  

Operatie: De LifeWatch sampling campagnes gaan nog steeds door op maandelijkse basis.  

Optimalisatie: In oktober werd er gestart met bijkomende staalnames om de variabiliteit 

tussen replicaten te testen (vb. variabiliteit tussen zoöplankton stalen).  

Valorisatie: Er werd bijgedragen aan het aan het plastiek onderzoek van Declerq et al door 

ondersteuning van de staalnames. Ook werden staalnames voor samenwerking met UGENT-

PAE gekoppeld aan de LifeWatch staalnames. Daarnaast was er interactie andere 

onderzoekers tijdens workshops en training, om bekendheid te geven aan de datasets. Dit 

onder meer tijdens de OTGA cursus (ongeveer 30 deelnemers; Storage and processing 

collected data (Underway and station data); 21 oktober 2019). De data die verzameld werd 

tijdens de LifeWatch staalnames campagnes werden in de voorbije periode door verschillende 

wetenschappers in hun publicaties gebruikt (vb. Semmouri et al.; Royer et al., 2019).  
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Plankton imaging systems  

Operatie: Sinds september werden er 38 stalen verwerkt met de FlowCam. De Video Plankton 

Recorder werd ingezet tijdens twee LifeWatch campagnes (september, november) in kader 

van de PhD van Anouk Ollevier. Volgende inzet is gepland voor december  

Optimalisatie: Kalibratie en onderhoud van de FlowCAM werd uitgevoerd op 18 november 

2019. De FlowCAM lab protocollen werden geüpdatet. Er gebeurde een optimalisatie van de 

nomenclatuur en output directories om de downstream pathways te vergemakkelijken. Er 

werden twee doktoraten opgestart rond plankton imaging en optimalisatie daarvan: 

 1) Anouk Ollevier startte haar doctoraat over “Optimisation Zooplankton imaging 

observations”.  

2) Nick Dillen startte zijn doctoraat over “Artificial intelligence based classification of 

plankton images through integration of genomic, morphological and environmental 

observations.”  

Valorisatie: Mbt valorisatie naar beleid werd overleg gevoerd met KBIN ivm met inzet van de 

plankton gegevens voor de KRMS rapportering. Met betrekking tot de wetenschappelijke 

valorisatie werd verder gewerkt aan de data paper voor de FlowCAM gegevens en werd een 

paper opgestart rond beschrijving van algemene zoöplankton distributies, trends en patronen. 

Plankton data werd opgenomen in een studie rond het uitwerken van een CN GAM model op 

de LifeWatch nutrient, fyto and zooplankton dataseries door Viviana Otero. Helena Voet van 

het KBIN werd getraind in het gebruik van de zooscan voor haar PhD onderzoek in het kader 

van het PERSUADE project.  

 

Echolocation & noise monitoring systems  

Operatie:  In de voorbije periode werden de Zwin BatCorder data opgehaald en werden een 

aantal CPODs uitgelezen: bpns-Birkenfels, bpns-Westhinder, bpns-Faulbaums, bpns-

NauticaEna, bpns-Buitenratel.  

Optimalisatie: Het batcorder systeem in het ZWIN werd gereviseerd en voorzien van een 

nieuwe e internet kabel.  

Valorisatie: Op 8 en 9 november werd werd een symposium geco-organiseerd: Studie 

tweedaagse over vleermuizenmigratie in de Europese laaglanden waarop het batcorder sensor 

network werd voorgesteld. Voor de CPODS werd met WUR gekeken naar porpoise feeding 

buzzes. Clea Parcerisas startte haar doctoraat over “Mapping shallow water marine sound 

ecology”.  

 

Animal biotelemetry systems  

Operatie: Receiver network BPNS and WS werden onderhouden. Er werden 17 zeebaars 

individuen gezenderd.  

Optimalisatie: Een aantal ETN ontwikkelingen werden opgezet. Er werd overleg gevoerd met 

de onderzoekers die gebruik maken van het GPS bird tracking network om volgende stappen 

te bepalen.  

Valorisatie: Er werd een workshop georganiseerd voor ETN-COST (Mallorca, 15 Oct 2019 

circa 40 participants) rond de data stromen. Een manuscript over de study design werd 

ingediend. Een manuscript over het receiver frame is bijna klaar voor indienen. ETN en 

lifewatch receivers network werd voorgesteld op de SAMARCH project meeting.  

 

DATA ARCHEOLOGIE  
De data archeologie datasets worden omgezet naar het EurOBIS formaat zodat die data ook 

beschikbaar kan gemaakt worden via het online EurOBIS portaal. Een aantal van die datasets 

gaan mee in de volgende harvest (november-december 2019).  
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Een bijkomende datacollectie rond historische fytoplankton is in voorbereiding: data worden 

gedigitaliseerd en zullen beschreven worden op http://www.lifewatch.be/en/marine-data-

archeology  

 

DATA SYSTEMS  
Species Information Backbone: er werden aanpassingen aan het Aphia platform doorgevoerd 

om het eerste plantenregister (Compositae) te kunnen opnemen.  

Species Information Backbone: de Catalogue of Life fuzzy match is nu online, via API en als 

web service in het e-Lab op de LifeWatch.be website.  

Species Information Backbone: ondersteuning bij de release van versie 11 van de Maritime 

Boundaries.  

Species Information Backbone: deelname aan en ondersteuning bij de LifeWatch-WoRMS 

editor workshops (Compositae – 28-31/10, RAS – 25-28/11)  

Er werden twee extra GPU virtuele machines geïnstalleerd.  

Deelname aan en bijdrage tot de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting (19-20/11)  

Deelname aan en bijdrage tot de 2nd Dahlem-type workshop in Rome voor de LifeWatch 

ERIC Internal Joint Initiative.  

ETN:  

 tot nu toe geraakten de VEMCO detecties in het systeem door CSV-bestanden op te 

laden in de ETN-databank (en die CSV-bestanden werden gedownload van de 

receivers zelf. Alhoewel er een link bestond met de ruwe data, bestond er een zeker 

risico dat deze bestanden, na het downloaden vanaf de receiver en vóór het importeren 

in de ETN-databank, gemanipuleerd konden worden. Om de data kwaliteit te 

verbeteren werd er een nieuwe functionaliteit toegevoegd om ook ruwe VRL 

bestanden via de ETN web applicatie op te laden.  

 er wordt een system gebouwd om te verwittigen dat er “vreemde” OTN-tags 

gedetecteerd zijn in het ETN-netwerk, en om die tags te kunnen vergelijken. (OTN is 

het globale netwerk, ETN is het Europese netwerk.)  

  er  werden ook een aantal bugs opgelost.  

 

DATA SERVICES  
Er werden heel wat aanpassingen gedaan aan de LifeWatch data exploreren (een info-pagina, 

een data selectie pagina, een zooscan image gallery prototype, een handleidingspagina, enz.), 

maar er wordt gewacht op feedback van de betrokken wetenschappers om deze aanpassingen 

online te zetten. 

Er wordt gewerkt aan een systeem (OpenCPU) waarin we de verschillende databronnen 

kunnen combineren en onze data voor externen toegankelijk kunnen maken via een R pakket. 

Er wordt onderzocht welke systemen we kunnen gebruiken om de back-end van het e-Lab te 

verbeteren. Dit zal toelaten om in de toekomst de services beter toegankelijk te maken, en 

gemakkelijk extra services te kunnen toevoegen. 

 

DATA PRODUCTEN  
Er zijn geen updates te melden sinds de vorige informatieve bijlagen. 

 

MEETINGS  

 8-10 oktober 2019, Gotheburg, Zweden: GEANS meeting 

 11 oktober 2019, Lelystad, Nederland: Bioacoustics Day 2019 

 14-16 oktober 2019, Sevilla, Spain: Third Working Group Meeting on “Metadata, 

Controlled Vocabularies and Ontologies” 
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 14-18 oktober 2019, Sevilla, Spain: First Dahlem-type Workshop of the LifeWatch 

ERIC Internal Joint Initiative 

 15-17 oktober 2019, Palma De Mallorca: Second Management Committee meeting 

ETN COST Action 

 18 oktober 2019, Oostende, Brussel, België: MSFD monitoring en 

planktonobservaties 

 20-25 oktober 2019, Leiden, Nederland: Biodiversity_Next 

 21 oktober 2019, Oostende, België: OTGA course on data collection 

 28-31 oktober 2019, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS Compositae Editor 

Workshop 

 5-6 november 2019, Southampton, UK: Samarch workshop 

 8-9 november 2019, Oostende, België: Studie tweedaagse over vleermuizenmigratie in 

de Europese laaglanden 

 19-20 november 2019, Brussel, België: LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting 

 24 november 2019, Oostende, België: Dag van de Wetenschap 

 25-28 november 2019, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS RAS Traits Workshop 

 26-28 november, 2019, Budapest, Hongarije: EOSC Symposium 2019 

 23 januari 2019, Oostende, België: First LifeWatch Maritime Industry Workshop 

 3-7 februari 2020, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS MolluscaBase Editor 

Workshop 

 24-28 februari 2020, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS Thecostraca Editor 

Workshop 

 13-15 mei 2020, Brussel, België: LifeWatch-WoRMS Porifera Editor Workshop 

 14-15 mei 2020, Brussel, België: Empowering Biodiversity Research Symposium II 

 

PUBLICATIES  
Enkele recente belangrijke publicaties op basis van LifeWatch werk staan hieronder opgelijst. 

De volledige lijst is terug te vinden op http://lifewatch.be/en/publications.  

 Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.A.C.; Mees, J.; Janssen, C.R.; Asselman, J. 

(2019). Evaluating the potential of direct RNA nanopore sequencing: 

Metatranscriptomics highlights possible seasonal differences in a marine pelagic 

crustacean zooplankton community. Mar. Environ. Res. In Press(Corrected proof): 

104836.https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2019.104836 

 Degraer, S.; Van Lancker, V.; van Dijk, T.A.G.P.; Birchenough, S.N.R.; De Witte, B.; 

Elliott, M.; Le Bot, S.; Reiss, H.; Stelzenmüller, V.; Van Gaever, S.; Balian, E.; Cox, 

D.; Hernandez, F.; Lacroix, G.; Lindeboom, H.J.; Reubens, J.; Soetaert, K. (2019). 

Interdisciplinary science to support North Sea marine management: lessons learned 

and future demands. Hydrobiologia Online first. 

https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-019-04109-9 

 Muelbert, J.H.; Nidzieko, N.J.; Acosta, A.T.R.; Beaulieu, S.E.; Bernardino, A.F.; 

Boikova, E.; Bornman, T.G.; Cataletto, B.; Deneudt, K.; Eliason, E.; Kraberg, A.; 

Nakaoka, M.; Pugnetti, A.; Ragueneau, O.; Scharfe, M.; Soltwedel, T.; Sosik, H.M.; 

Stanisci, A.; Stefanova, K.; Stéphan, P.; Stier, A.; Wikner, J.; Zingone, A. (2019). 

ILTER – The International Long-Term Ecological Research network as a platform for 

global coastal and ocean observation. Front. Mar. Sci. 6: 527. 

https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00527 

 Sabbe, K.; Nohe, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W. 

(2019). Long-term phytoplankton change in a heavily impacted coastal area in the 
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North Sea between the 1970s and 2000s. Eur. J. Phycol. 54(sup1): 67. 

https://hdl.handle.net/10.1080/09670262.2019.1626627 

 Borges, A.V.; Royer, C.; Martin, J.L.; Champenois, W.; Gypens, N. (2019). Response 

of marine methane dissolved concentrations and emissions in the Southern North Sea 

to the European 2018 heatwave. Cont. Shelf Res. 190: 104004. 

https://hdl.handle.net/10.1016/j.csr.2019.104004 

38. Research on the environmental effects of the Sigma plan (OMES) 

      Onderzoek Milieu effecten Sigma plan 

Looptijd: Vanaf 2011-01-01 

Financiering: Subcontract Universiteit Antwerpen 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Project coördinator: Universiteit Antwerpen 

Website: www.omes-monitoring.be/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4072 

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en 

uitgevoerd door het OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het 

ecosysteem worden bemonsterd: waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, 

microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken. 

Recente activiteiten en producten:  

 Ontwikkelingen aan de OMES databank ongoing 

39. ScheldeMonitor: knowledge and information system for research and monitoring on 

the Scheldt Estuary (ScheldeMonitor) 

      ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium 

Looptijd: Vanaf 2004-08-01 

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Project coördinator: AMT MOW - RWS 

Website: www.scheldemonitor.org 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4276 

De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek 

en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, 

instituten, projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het 

Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, 

indicatoren en grafieken. 

Recente activiteiten en producten:  

Afronden Deeltaak 13  

 Toolbox ontwikkelingen 

 nieuw dataportaal 

 standaardisatie parameters 

http://www.omes-monitoring.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4072
http://www.scheldemonitor.org/
http://www.vliz.be/imis?proid=4276
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 MDA ontwikkelingen 

 Rapporteren van ontwikkelingen 

Aanvang Deeltaak 14  

 start ontwikkeling website 

Plannen Deeltaak 15 

 Rstudio ontwikkelingen voor T2021 rapportage 

40. SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and 

ocean data management (SeaDataCloud) 

Looptijd: Van 2016-11-01 tot 2020-10-31 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia [X] 

Website: www.seadatanet.org 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4869 

Seadatacloud werkt aan verbeterde, meer peformante Seadatanet services op basis van HPC 

technologie en cloud computing. Seadatacloud zet een Virtuele Onderzoeks Omgeving (VRE) 

op waarin onderzoekers verschillende functionaliteiten ter beschikking krijgen om 

oceanografische data producten te kunnen berekenen op basis van in situ en remote sensing 

data. 

Recente activiteiten en producten:  

 Attendance Technical Meeting October Brest + presentation on Bio QC online tool 

 Online Attendance Steering Group Brest 

 Deliverable D10.11 submitted and accepted 

 2nd Financial report submitted   

41. Tracking Invasive Alien Species (TrIAS) 

      Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning 

van beleid en beheer 

Looptijd: Van 2017-01-01 tot 2020-12-31 

Financiering: BRAIN 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Website: www.trias-project.be 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4867 

Faciliteren van data mobilisatie rond niet-inheemse soorten (NIS) vanuit diverse bronnen. 

Opmaak van Belgische 'checklist' en ontwikkelen van NIS-indicatoren en datagedreven risico-

evaluaties. 

Recente activiteiten en producten:  

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.seadatanet.org
http://www.vliz.be/imis?proid=4869
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.trias-project.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4867
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 Eerste analyse Harmonia+ protocol naar toepasbaarheid voor mariene soorten (i.s.m. 

ILVO) + formulering eerste suggesties tot aanpassing 

 
 

Projecten interne financiering (18) 

1. Blackfish 

Looptijd: Van 2019-05-01 tot 2022-05-31 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

Website: blackfish.be/ 

Blackfish en VLIZ werken samen voor het verzamelen van wetenschappelijk data. Het 

Blackfish team komt gedurende een 3-jarig zeilavontuur op unieke locaties in de Noordzee, 

de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en dat biedt opportuniteiten om bijzondere 

stalen te nemen die een meerwaarde bieden aan het wetenschappelijk onderzoek. Meer 

specifiek wordt er vanop de zeilboot gevist naar plastics en neemt het schip een ontvanger 

mee om gezenderde vissen (o.a. paling en kabeljauw) te detecteren. 

Recente activiteiten en producten:  

First results ready. 

Samples are well suited for further development of microplastic detection protocol. 

Abstract drafted for poster presentation on this project at 30th European SETAC conference 

in Dublin 

2. Blue health along the Belgian coast: Effect of living by the coast on human health and 

wellbeing 

    Blauwe gezondheid langs de Belgische kust: effect van leven nabij de kust op 

menselijke gezondheid en welzijn. 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

Het doel van dit onderzoeksproject is om na te gaan wat het effect is van de nabijheid van de 

zee op de gezondheid en het welzijn van de mens op basis van een data-analyse van 

gezondheidsenquêtes. Deze onderzoeksvraag kadert in het onderzoeksthema: 'The Ocean and 

Human Health'. Hiervoor werken we samen met prof. dr. Stefaan De Henauw van de 

vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, prof. dr Henk Roose van de vakgroep 

Sociologie (beide Universiteit Gent) en de OD Volksgezondheid. 

Recente activiteiten en producten:  

Manuscript under review in Journal of Environmental Research. 

3. Commercial names seafood in Belgium 

    Handelsbenamingen vis en zeevruchten in België 

https://blackfish.be/
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Looptijd: Vanaf 2015-10-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 

In het kader van de EU-verordening Nr. 1379/2013 moet België een lijst opstellen met de te 

gebruiken handelsbenamingen voor vis en zeevruchten in de drie landstalen. VLIZ geeft, in 

samenspraak met ILVO, advies aan FOD Economie bij het opstellen van de lijst die in het 

Koninklijk Besluit en Ministerieel Besluit zal worden opgenomen. 

Recente activiteiten en producten:  

no activities 

4. Concours Olivier Roelinger 

Looptijd: Vanaf 2011-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 

Website: www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-

restaurateurs/concours-olivier-roellinger/ 

Jaarlijkse internationale kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en jonge professionele chefs 

gestimuleerd worden om te werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent 

medewerking bij de communicatie en de jurering. Geörganiseerd door Ethic Ocean, Ferrandi 

Paris en internationale partners. 

Recente activiteiten en producten:  

New 2020-call launched: Europese culinaire competitie met duurzame vis: nu voor jonge 

chefs en zaalpersoneel  

5. Dag van de Wetenschap (DvdW) 

Looptijd: Vanaf 2012-11-25 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Bart De Smet 

Project coördinator: Technopolis 

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid, die van de Dag van de 

Wetenschap een jaarlijks terugkerend gebeuren maakt. De Dag van de Wetenschap wordt 

gecoördineerd door Technopolis en georganiseerd in samenwerking met de associaties van de 

Vlaamse universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen en verenigingen, 

musea, bedrijven en federaties. 

Recente activiteiten en producten:  

De Dag van de Wetenschap editie 2019 had als centrale thema Technologie. Onder de titel 

'Sea. Science! Fiction?' onthulden zeewetenschappers de technologische vooruitgang die 

geen (science)fiction meer is. 1200 geinteresseerden zakten af naar het Marien Station 

Oostende en 750 mensen bezochten de RV Simon Stevin: voor het 2de jaar op een rij een 

https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivier-roellinger/
https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivier-roellinger/
http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8120
http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8120
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recordopkomst! Naast interactieve standen vonden er workshops, live-demo's en lezingen 

plaast. 

Het evenement werd zeer positief geëvalueerd. 

 

 

6. Deep History: Revealing the palaeo-landscape of the southern North Sea 

    Paleolandschap en archeologie in de zuidelijke/centrale Noordzee 

Looptijd: Vanaf 2018-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

Onderzoek van het laat-glaciale paleolandschap van de zuidelijke Noordzee - de 

aanwezigheid van een proglaciaal ijsmeer en grote riviersystemen, en mogelijke link met het 

verdronken land van ‘Doggerland’. 

Recente activiteiten en producten:  

 Verwerking van seismische gegevens (2019) van de Brown Bank. 

 Aanvragen voor 2 campagnes in 2020 naar de Brown Bank werden definitief goedgekeurd. 

 Co-organsatie van internationaal congres “From the North Sea lowlands to the Celtic Edge” 

van 18-20 November in Utrecht (NL). Aantal deelnemers aan het congres ~150. Mondelinge 

en poster (co-)presentaties door VLIZ. 

 Start van post-doc paleolandschaponderzoek op 15/11/2019 (Ruth Plets). 

 Voorbereiding paper “Targeted prospecting for preserved prehistoric landscapes and human 

presence in the southern North Sea: results from the Brown Bank and Southern River area” (T. 

Missiaen, W. Versteeg, S. Fitch, M. Tingle, M. De Batist, S. van Heteren, V. Gaffney. 

7. Historical maps of the coastal zone (HisGISKust) 

    Historische kaarten van de kustzone 

Looptijd: Vanaf 2015-07-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Website: www.vliz.be/hisgiskust 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4697 

In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke 

informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten 

worden gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en 

vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende 

informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de nauwkeurigheid vrij aangeboden aan 

eindgebruikers. 

Recente activiteiten en producten:  

- Aanleveren luchtfoto's Grote Rede 50 

- Beantwoorden infovragen over historische kaarten en luchtfoto's (bv. erfgoed onderzoek). 

http://www.vliz.be/hisgiskust
http://www.vliz.be/imis?proid=4697
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8. Innovative Census of Belgian Marine Life (BeRMS-2020) 

    Innovatieve telling van het Belgische Mariene Biodiversiteit 

Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-12-31 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

Dit project realiseert een geactualiseerde soortenlijst voor het Belgische deel van de 

Noordzee. Deze wordt samengesteld op basis van literatuur, observaties en 

soortenwaarnemingen door het publiek. Het project zal ons in staat stellen om duidelijk te 

communiceren over het aantal soorten in het Belgisch deel van de Noordzee, en aan te geven 

welke soorten in de laatste 10 jaar bijvoorbeeld niet meer werden waargenomen of nieuw 

voorkomen in onze regio. 

Recente activiteiten en producten:  

geen updates sedert laatste rapportering 

9. Kustportaal 

Looptijd: Vanaf 2017-09-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Website: kustportaal.be/nl 

Het kustplatform is een platform voor informatie over kust en zee. Het is de bedoeling van dit 

platform om te fungeren als portaal en overzicht te bieden en door te verwijzen naar 

gedetailleerde informatie rond specifieke thema's. 

Recente activiteiten en producten:  

 Content uit KustINZicht overgezet naar Kustportaal 

 Nieuw subthema "Klimaat" toegevoegd onder hoofdthema 'Omgeving' 

 Digitalisering en check nieuwe polygonen MRP 2020-2026 

 Opmaak planning inzake de integratie en beschrijving van MRP2020-2026-lagen en 

archivering 'oude' MRP-data 

10. Meta-analysis of existing data to quantify the relative contribution of environmental 

drivers to North Sea plankton dynamics 

      Relatieve contributie van multiple stressoren op de plankton dynamiek en 

energiefluxen in de Noordzee 

Looptijd: Van 2018-08-01 tot 2019-12-31 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

Het doel van dit onderzoek is om te kwantificeren welke van deze milieuvariabelen het 

belangrijkst zijn in de biomassacycli van zoo- en phytoplankton en hoe de energiefluxen 

tussen de verschillende trofische niveaus mogelijks wijzigden in de loop der jaren. 

http://kustportaal.be/nl
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Recente activiteiten en producten:  

Eerste resultaten van deze Lifewatch valorisatie-oefening werden succesvol voorgesteld bij 

UGent-PAE. 

Vervolgmeeting wordt ingepland tegen eind December 2019. 

11. Oceanographic drivers of the heat exchange at the front of Store Glacier 

Looptijd: Van 2019-08-01 tot 2020-11-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Wieter Boone 

De interactie tussen oceanen en gletsjers bepalen in grote mate de hydrografie van ijsfjorden. 

Store Glacier in Ummannaq is een unieke en relatief toegangkelijke. De Store gletsjer heeft 

geen ijstong of grote hoeveelheden ijs dicht bij de terminus, en daarom kunnen 

meetinstrumenten dicht (<10 km) bij de terminus geplaatst worden. Seizoenale data van deze 

locatie zal er voor zorgen dat we beter inzicht krijgen in de temporele dynamiek in deze 

unieke ecosystemen. 

Recente activiteiten en producten:  

Moorings are still in the water, we plan to recover them in August 2020 

12. Origin of ridge bedforms in the Dover Strait 

      Oorsprong van richels op de zeebodem van de straat van Dover 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

Onderzoek van richels en groeven structuren in de zeebodem van de Dover Strait met behulp 

van nieuwe hoge-resplutie multibeam en seismische data, alsook grab samples en video 

opnames. 

Recente activiteiten en producten:  

·                            Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het Scheur 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

 

Kartering van het begraven prehistorische landschap in de regio Scheur-Zeebrugge en verdere 

identificatie van het fossiele botmateriaal dat hier is gevonden. 

Recente activiteiten en producten:  

·                      Recente activiteiten en producten:  

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 
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Website: www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-

inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria 

 

Het project heeft als doel om in samenwerking met experten actuele informatiefiches te 

publiceren over niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en het Schelde-

estuarium 

Recente activiteiten en producten:  

 Invulling nieuwe NIS-website 

 Lector-input werd verwerkt 

 Voorbereiding nalezen ENG-versies 

 Input voor 3 mariene soorten die werden opgenomen op de 4e EU draft soortenlijst 

voor prioritaire aanpak -> input voor Belgische standpuntvorming 

18. VLIZ Philanthropy 

      VLIZ Filantropie 

Looptijd: Vanaf 2013-07-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Karen Rappé 

Website: www.vliz.be/nl/uw-bijdrage 

Inkomsten van lidgelden, giften & sponsoring dienen om wereldwijd de wetenschappelijke 

kennis over de oceaan te vergroten en om het belang ervan te promoten. 

Recente activiteiten en producten:  

Toezegging voor het sponsoren van 1 BMRI-beurs door DEME voor de call 2020 (goed voor 

6000 EUR = 5.000 beurswaarde en 1.000 EUR overheadkosten) 

Het VLIZ-ledenaantal is in 2019 gestegen tot 645 leden anno 29 november (goed voor zo'n 

14.000 EUR aan ledenbijdrages) 

Opbrengst van de vrije giften is aanzienlijk toegenomen in 2019 (status anno 29 november: 

9.500 EUR) 

Opbrengst verkoop Sea&Science collectie in 2019 is anno 29 november goed voor zo'n 4.000 

EUR 

VLIZ-jaarkalender wordt vervangen door verjaardagskalender (geen houdbaarheidsdatum) 

Extra print toegevoegd aan de Sea&Science collectie 'Asterias rubens' 

Call BMRI 2020 uitgestuurd 

 
 

Samenwerkingsovereenkomsten (8) 

1. Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries Research, 

Animal Sciences Unit - Fisheries (MOU ILVO - Visserij) 

    Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek, 

Eenheid Dier - Visserij 

http://www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
http://www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage
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Looptijd: Vanaf 2018-09-27 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

VLIZ sloot met ILVO-Visserij op 27 januari 2017 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

af voor onbepaalde duur. 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente ontwikkelingen  

2. Memorandum of Understanding between Flanders Marine Institute (VLIZ) and 

Instituto del Mar del Peru (IMARPE) (MoU VLIZ-IMARPE) 

    Memorandum van overeenstemming tussen Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en 

Instituto del Mar del Peru (IMARPE) 

Looptijd: Van 1970-01-01 tot 1970-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Memorandum van Overeenstemming tussen VLIZ en IMARPE ter bevordering van 

gezamenlijk marien onderzoek, infrastructuur, databeheer, uitwisseling van data en 

informatie, en andere 

Recente activiteiten en producten:  

- geen relevante ontwikkelingen sinds oktober 

3. Memorandum of Understanding; collaboration VLIZ - Kenya Marine and Fisheries 

Research Institute (KMFRI) (MOU VLIZ-KMFRI) 

    Samenwerkingsovereenkomst VLIZ - Keniaans Instituut voor Marien en 

Visserijonderzoek 

Looptijd: Vanaf 2012-10-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

VLIZ ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met KMFRI in oktober 2012. 

Recente activiteiten en producten:  

- MoU geviseerd door Kenya Buitenlandse Zaken, ligt nu ter formele goedkeuring van 

voogdijminister (visserij, aquacultuur, blauwe economie); officiële ondertekening voorzien 

maart april 2020 (tbc) 

- delegatie KMFRI bezocht VLIZ naar aanleiding van 20 jaar VLIZ viering; tijdens bezoek 

werd ontwerp actieplan 2020-2025 in discussie gebracht en ontwerpversie uitgewerkt. 

ontwerp wordt intern ter goedkeuring voorgelegd.Eens goedgekeurd, aan MoU geannexeerd. 

4. Memorandum of Understanding; collaboration VLIZ-Université de Quebec at 

Rimouski UQAR ISMER (MoU VLIZ-UQAR ISMER) 
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    Samenwerkingsovereenkomst collaboration VLIZ-Université de Quebec at Rimouski 

UQAR ISMER 

Looptijd: Van 2015-09-01 tot 2020-09-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Memorandum of Understanding Samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaams instituut voor 

de Zee (VLIZ) en Université de Quebec at Rimouski and ISMER (UQAR-ISMER) 

Recente activiteiten en producten:  

- geen relevante ontwikkelingen rond voorstel joint research cruise 

5. Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 

    Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Thomas Vandorpe 

Een samenwerking tussen VLIZ, KBIN-OD Marien Milieu en de Vlaamse Hydrografie 

beoogt het opstellen van een kaart van multibeam gegevens die het ganse belgische deel van 

de Noordzee bedekt. 

Recente activiteiten en producten:  

No updates in the last months 

6. Noordzeeforum - Think Tank North Sea 

Looptijd: Vanaf 2016-07-01 

Financiering: Federale financiering via Staatssecretaris voor de Noordzee 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

Website: www.thinktanknorthsea.be/ 

VLIZ is co-voorzitter van de Think Tank North Sea die voortvloeide uit het proces van de 

Noordzeevisie 2050 dat liep in 2017 in het kader van de herziening van het marien ruimtelijk 

plan (2020-2026). Dit proces werd geïnitieerd door De Staatssecretaris voor de Noordzee 

(Philippe De Backer). 

Recente activiteiten en producten:  

- Samenkomst stuurgroep november 2019 

- Afsluitende werkgroepen Living with Climate Change & Working with Nature 

- Voorbereiding slotevent op 19/12/2019 (VLIZ) 

7. Overleg en ondersteuning duurzaam kustbeheer 

http://www.thinktanknorthsea.be/
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Financiering: Provincie 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

VLIZ ondersteunt de gebiedsgerichte werking kust van de Provincie West-Vlaanderen en 

neemt deel in het overlegplatform rond duurzaam kustbeheer. 

Recente activiteiten en producten:  

- Lancering KustINZicht in samenwerking met gebiedsgerichte werking Kust (Provincie 

West-Vlaanderen) op 23/10 (Grote Post, Oostende) 

8. Support Ocean Biogeographic Information System (Support OBIS) 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

VLIZ beheert OBIS systeem ter ondersteuning van het International Ocean Biogeographic 

Information System dat deel uitmaakt van het IOC-IODE. 

Recente activiteiten en producten:  

Continue support voor de "non-matches" van OBIS. De huidige stand van zaken omtrent de 

non-matches werd gerapporteerd op de OBIS Steering Group meeting (begin november). Een 

actie-plan werd afgesproken voor het volgende jaar. 

 

 

 
 

Netwerken en stuurgroepen (22) 

1. Complex Project Kustvisie 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

Website: www.kustvisie.be/ 

Het Complex Project Kustvisie ontwikkelt een langetermijnstrategie met betrekking tot 

kustbescherming in Vlaanderen (2100). Het VLIZ zetelt in de Beleidscommissie. 

Recente activiteiten en producten:  

12 oktober 2019: eerste meeting Technisch-Wetenschappelijke Commissie 

2. European Research Vessel Operators (ERVO) 

Looptijd: Vanaf 2001-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Website: www.ervo-group.eu/np4/home 

http://www.kustvisie.be/
http://www.ervo-group.eu/np4/home
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ERVO meetings behandelen gemeenschappelijke topics/problemen waarmee operatorren van 

onderzoeksschepen geconfronteerd worden om de dienstverlening aan de mariene 

onderzoekswereld te verbeteren en best practice te ontwikkelen. ERVO biedt de opportuniteit 

voor RV beheerders om informatie uit te wisselen en evoluties in vereisten en nieuwe 

technologiën te detecteren ivm de inzet van onderzoeksschepen. 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente ontwikkelingen  

3. Fisheries education 

    Visserijonderwijs 

Looptijd: Vanaf 2016-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 

Project coördinator: Frans Coussement (Prov. West-Vlaanderen) 

Initiatieven om meer milieu-bewustzijn en duurzaamheidsdoelstellingen in het Vlaamse 

visserijonderwijs te krijgen. 

Recente activiteiten en producten:  

no activity 

4. ICES Data and Information Group (DIG) 

Looptijd: Vanaf 2013-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

Website: www.ices.dk/community/groups/Pages/DIG.aspx 

The Data and Information group (DIG) levert advies aan ICES rond data beheer, data beleid 

en technische zaken. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen.  

5. ICES Working Group on Marine Litter (ICES WGML) 

    ICES werkgroep over marien zwerfvuil 

Looptijd: Vanaf 2018-04-23 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lisa Devriese 

Website: www.ices.dk/community/groups/Pages/WGML.aspx 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=580 

Het doel van de expertengroep WGML is om wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij 

de internationale harmonisatie van monitoringsdata inzake marien zwerfvuil en microplastics. 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/DIG.aspx
http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGML.aspx
http://www.vliz.be/imis?proid=580


Wetenschappelijke Commissie, 6 december 2019  40 

Daarnaast zal WGML fungeren als een kennisbasis voor andere internationale organisaties 

met betrekking tot marien zwerfvuil (incl. microplastics). 

Recente activiteiten en producten:  

- ICES WG ML meeting november 2019 (Parijs) 

6. ICES Working Group on Recreational Fisheries Surveys (ICES WGRFS) 

    ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys 

Financiering: FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

De ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys is het forum voor de organisatie en 

coördinatie van datacollectie voor de recreatieve zeevisserij voor stock assessment 

doeleinden. 

Recente activiteiten en producten:  

 nalezen en goedkeuring ICES WGRFS rapport 2019 

7. ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries (ICES WGHIST) 

    ICES Werkgroep inzake Historiek Vis & Visserijen 

Looptijd: Vanaf 2012-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Project coördinator: Ruth Thurstan 

Website: www.ices.dk/community/groups/Pages/WGHIST.aspx 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=316 

WGHIST brengt een verscheidenheid aan disciplines samen (visserijbiologen, 

geschiedkundigen, datamanagers, ecologen, ..) om de veranderingen in mariene ecosystemen 

op langetermijn te bestuderen. 

Recente activiteiten en producten:  

- geen relevante ontwikkelingen 

8. International Relations - VLIZ 

    Internationale Relaties - VLIZ 

Looptijd: Vanaf 2017-07-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=555 

Internationale Relaties - VLIZ: deelname aan netwerken, conferenties, meetings, workshops 

vanuit VLIZ in vertegenwoordiging van de internationale mandaten en voor het Marien 

Onderzoek in Vlaanderen 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGHIST.aspx
http://www.vliz.be/imis?proid=316
http://www.vliz.be/imis?proid=555
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Recente activiteiten en producten:  

- 16 oktober: video conferentie met CIBIMA- Universidad Autonoma de Santo Domingo, 

Domonikaanse Republiek, verkenning van mogelijke samenwerking, met deelname van 

Ambassade 

- 22 Oktober: H2020 Dissemination and Exploitation plans; NCP, Brussels 

- 23-24 Oktober: SINAPSIS, Cooperation with Peru Science Community, UGent, (als 

spreker) 

- 25 oktober: VEP-WG1 overleg vergadering 

- Nederland-Vlaanderen: Science and Innovation agendas, Brussel 

- 6 November: CSA BANOS 5FPM 

- 19 november: Belgium-Portugal Chambre of Commerce: routes to Blue Economy (als 

spreker), met afsluitende sessie in EU parlement (MEP) 

- 20&21 November: OESO workshop en G-STIC Ocean event 

- 28 november: bezoek Pieter Vancoillie, POM, socio-economishce ontwikkelingen (bezoek 

op advies van gedeputeerde) 

- 28 & 29 november: KMFRI werkbezoek aan VLIZ, OBIS, OTGA 

- 17 december: FOCUS groep Luik FOCUS Cluster activiteit PhD Day (PM) 

- 17 december: VLIZ VUC commissiie meeting (AM) 

9. International Research Ship Operators (IRSO) 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

IRSO is an informeel jaarlijkse bijeenkomst van beheerders van onderzoeksschepen waar 

onderwerpen van gemeenschappelijke belang worden bediscussieerd. Het doel van IRSO 

bestaat erin om de marien wetenschappelijke wereld een steeds verbeterende service te 

kunnen verlenen. De hoofdobjectieven zijn: de uitwisseling van scheepstijd, samenwerking en 

ontwikkelingen in de nationale onderzoeksvloten. De uitwisseling van kennis en ervaring 

gebeurt zowel op strategisch als technologisch vlak. 

Recente activiteiten en producten:  

geen nieuwe ontwikkelingen  

10. IOC UNESCO Intergovernmental Panel for Harmful Algal Blooms (IPHAB) 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

IPHAB is een adviesorgaan dat de problematiek rond schadelijke algenbloeien in kaart brengt, 

onderzoeksnoden detecteert en kennisuitwisseling bevordert 

Recente activiteiten en producten:  

Nothing to report (next IPHAB in 2021).  

11. Long Term Ecological Research Network - Belgium (LTER) 
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Looptijd: Vanaf 2017-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

VLIZ maakt deel uit van het Belgisch Long Term Ecological Research Network (LTER). 

VLIZ is site beheerder van enkele kustgebonden LTER sites en heeft een MOU getekend met 

andere LTER leden om mee te werken aan een eLTER RI (Integrated European long-term 

ecosystem, critical zone and socio-ecological system research infrastructure). 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen 

12. MARINERG-i 

Looptijd: Van 2017-01-01 tot 2019-06-30 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Tina Mertens 

Het project beoogt gedistribueerde testinfrastructuren te verenigen om een geïntegreerd 

centrum te creëren voor de levering van offshore hernieuwbare energie. 

Recente activiteiten en producten:  

voorbereiding voor opname op ESFRI roadmap 2020 

13. NAVIGO Scientific Advisory Board (NAVIGO) 

      NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad 

Looptijd: Vanaf 2008-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=439 

Het Nationaal Visserij Museum Oostduinkerke heeft een wetenschappelijke adviesraad 

opgericht om haar bij te staan met advies en te informeren bij de voorbereidingen en lopende 

projecten en initiatieven 

Recente activiteiten en producten:  

- Vissen in het Verleden Studiedag vrijdag 25 oktober, met bijdragen vanuit VLIZ (overzicht 

wetgeving pulsvisserij, recreatieve zeevisserij, data strandvisserij, SeaWatch.BE) 

14. Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO) 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Jan Mees 

http://www.vliz.be/imis?proid=439
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Het Partnership for Observation of the Global Oceans, POGO, is al meer dan tien jaar een 

forum waar de leiders van grote oceanografische instituten wereldwijd oceanografie kunnen 

promoten. 

Recente activiteiten en producten:  
- Next POGO21 meeting in Qingdao China, from 20-22 January 2020. 
 

15. Research Data Alliance - Group of European Data Experts (RDA - GEDE) 

Looptijd: Vanaf 2018-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

Het doel van de Groep Europese data-experts in RDA (GEDE-RDA) is het bevorderen, 

bevorderen en aansturen van de discussies en consensusvorming over het opstellen van 

richtlijnen, kerncomponenten en het bouwen van configuraties van concrete datastructuren op 

basis van een bottom-up-proces. GEDE-RDA bestaat uit een groep Europese 

dataprofessionals die wordt aangesteld op uitnodiging van verschillende 

onderzoeksinfrastructuren, e-infrastructuren en Europese medevoorzitters van RDA-groepen. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen.  

16. Southern Ocean Observing System Data Management Sub-Committee (SOOS) 

Financiering: Currently SOOS 

Project lead VLIZ: Joana Beja 

Website: www.soos.aq 

SOOS is an international initiative with the mission to facilitate the collection and delivery of 

essential observations on dynamics and change of Southern Ocean systems to all international 

stakeholders (researchers, governments, industries), through design, advocacy and 

implementation of cost-effective observing and data delivery systems. 

Recente activiteiten en producten:  

 DMSC regular online meeting 

 Oral Presentation provided by the SOOS' data officer on Polar Data Forum's Session 4 

(Physical Science and Oceans Data Management), entitled "Southern Ocean data – 

vision and reality", Petra ten Hopen, Pip Bricher, Joana Beja 

17. The Blue Cluster 

      De Blauwe Cluster 

Financiering: VLAIO 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

Website: www.blauwecluster.be/ 

https://www.soos.aq/
https://www.blauwecluster.be/
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De Blauwe Cluster is een netwerk van innovatieve Vlaamse (maritieme) bedrijven die door de 

Vlaamse overheid als speerpuntcluster erkend zijn. 

Recente activiteiten en producten:  

- Raad van bestuur DBC 4/12 

- Stuurgroep DBC 15/10 en 5/12 

- Voorbereiding strategische Wetenschappelijke Adviesraad (11/12) 

- co-organisatie OECD-Gstic-event (DBC & EWI) (20-21/11) + gezamenlijke publicatie 

- Presentaties op DBC-taskforces Zeevoeding & pollutie (3/12) 

- Presentatie op DBC-infosessie call 4 (13/11) 

- X-wekelijks operationeel overleg 

18. The European Centre for Information on Marine Science and Technology 

(EurOcean) 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Tina Mertens 

EurOcean is een onafhankelijke, wetenschappelijke niet-gouvernementele 

lidmaatschapsorganisatie met als doel informatie-uitwisseling bevorderen en producten 

ontwikkelen met een toegevoegde waarde op het gebied van mariene wetenschappen en 

technologieën. 

Recente activiteiten en producten:  

jaarlijkse Steering Committee  back-to-back met European Marine Board Plenary Meeting, 5-

8 november 2019 Berlijn 

19. Vlaamse UNESCO Commissie (VUC) 

Looptijd: Vanaf 2019-11-05 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

VLIZ (International Liaiason/director) is genomineerd als raadgevend lid in de Vlaamse 

UNESCO commissie VUC, met officiele bevestiging door Vlaamse Regering (November 

2019). De VUC adviseert de Vlaamse Regering in dossiers gerelateerd aan de werking van 

UNESCO 

Recente activiteiten en producten:  

- 17 December: VUC meeting, HT, Brussels  

20. VLIZ participation ICSU World Data System (ICSU-WDS) 

      VLIZ participatie ICSU World Data System 
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Looptijd: Vanaf 2010-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

De International Council for Science (ICSU) creëert een Wereld DataSysteem (WDS), 

waarmee het hoopt een gemeenschappelijk, maar multidisciplinair, wereldwijd gedistribueerd 

datasysteem te ontwikkelen. VLIZ is lid van de ICSU WDS. 

Recente activiteiten en producten:  

Proposal in revisie 

21. VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team (CoL Global Team) 

Looptijd: Vanaf 2013-01-01 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

VLIZ is sinds 2013 lid van het CoL Global Team en dus mee betrokken in het verder 

uitstippelen van de wetenschappelijke policy van de Catalogue of Life. Dit Global Team komt 

ongeveer elke 8-10 maanden samen. 

Recente activiteiten en producten:  

- extra Global Team meeting in Leiden, back-to-back met de Biodiversity Next conferentie 

(18 okt). VLIZ als chair 

- Plannen om 6 papers omtrent de Catalogue of Life te publiceren binnen het Global Team. 

VLIZ zal betrokken zijn bij minstens 2 van deze papers. 

- Start met de voorbereidingen van de volgende Global Team meeting, in maart 2020 

 

22. VLIZ participatie in communicatie en citizen science netwerken 
  

Project lead VLIZ: Jan Seys 

 

 Lid van Scivil, de stuurgroep ‘Citizen Science’ van de Vlaamse overheid, ressorterend onder 

RVO-Society 

 Trekker, samen met Natuurpunt, van nieuwe Werkgroep ‘Biomonitoring’ binnen Scivil (reeds 

twee vergaderingen achter de rug) 

 Lid van twee debatpanels op FWO/EWI/Jong Academie/KVAV dag rond 

Wetenschapscommunicatie 18 november 2019 

 Lid van FWO-communicatienetwerk, nieuw opgestart op 24 oktober 2019 

 Lid van ZEEB-team dat bezoekerscentra aan zee samenbrengt vanuit de Provincie (vergadering 27 

nov) 

 

 
 

Mandaten (4) 

1. European Marine Board secretariat (EMB) 

    European Marine Board secretariaat 
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Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

De European Marine Board is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke 

organisaties met als doel gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen 

wetenschap en beleid te overbruggen. 

Recente activiteiten en producten:  

 Voorbereiding & organisatie van EMB Autumn Plenary + ExCom meeting Berlijn, 5-6&7 november 

(opstellen meeting documenten + praktische organisatie) 

 financiële rapportering Q3 &Q4 2019 

 15 November: lancering van NFV 'Recommendations for the Ocean Decade Policy brief'.  

 

 EMB Position Paper 25: lancering van Next Generation European Research Vessels: Current Status and 

Foreseeable Evolution 

 Opstellen Wekelijkse 'Message to the Board' & Newsletter 

2. European Marine Observation and Data Network - Support secretariat (EMODnet - 

Support secretariat) 

    EMODnet – ondersteuning secretariaat 

Looptijd: Vanaf 2014-02-01 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Joana Beja 

VLIZ host het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk 

(EMODnet), naast het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in 

Oostende gehuisvest worden. 

Recente activiteiten en producten:  

 No recent activity to report 

3. Joint Programming Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' (JPI 

Oceans) 

Looptijd: Vanaf 1970-01-01 

Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=490 

JPI Oceans is een coördinerend lange-termijn platform, open voor alle EU-lidstaten en 

geassocieerde landen die investeren in marien en maritiem onderzoek, en beter en efficiënter 

gebruik willen maken van nationale onderzoeksbudgetten. 

Recente activiteiten en producten:  

- geen informatie ontvangen mbt relevante ontwikkelingen. Wordt in volgende periode 

gerapporteerd. 

http://www.vliz.be/imis?proid=490
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4. UNESCO/IOC Project Office for IODE (IOC-UNESCO) 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste 

opleidingscentrum van het IODE-programma. Als bijzondere opdracht staat het VLIZ, sinds 

2005, in voor de huisvesting en ondersteuning van het UNESCO/IOC Project Office for 

IODE. 

Recente activiteiten en producten:  

- IODE PO workplans developed 

- 3 FUST 5 proposals submitted for evaluation to FUST Steering Committee (OceanINfoHub, 

OTGA-II, PacMan) 

- OTGA training course 21-25 October: Research Data Management 

- Evolving and Sustaining Ocean Best Practices III Workshop, 2&3 December  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2135
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LIJST VAN NIEUWE EN GEPLANDE PUBLICATIES 


INHOUD 
  

1. REGULIERE PUBLICATIES 

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

 

5. PERSBERICHTEN 

 

6. PRESENTATIES 





1. REGULIERE PUBLICATIES 

De Grote Rede 

(2019). De Grote Rede 50. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 50. Vlaams Instituut voor de 

Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 35 pp. 

VLIZ Library Acquisitions 

817 (11/10/2019) – 822 (29/11/2019) –  wekelijks op vrijdag 

VLIZINE  

VLIZINE Oktober 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=318213   

Twitter 

volg het VLIZ via jmeesvliz 

Twitter @jmeesvliz: 3965 volgers, 8898 tweets 

Facebook  

Simon Stevin: volg de RV Simon Stevin via www.facebook.com/rvsimonstevin 

Facebook @RVSimon Stevin: 1789 likes (1794 volgers) 

VLIZ: volg het VLIZ via www.facebook.com/VLIZnieuws/ 

Facebook @VLIZnieuws: 2060 likes (2169 volgers) 

LinkedIn 

LinkedIn VLIZ bedrijfspagina - www.linkedin.com/company/1721826/admin/ 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=318213
http://www.facebook.com/rvsimonstevin
http://www.facebook.com/VLIZnieuws/
http://www.linkedin.com/company/1721826/admin/
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1333 volgers 

Instagram 

volg het VLIZ op www.instagram.com/vlizoostende/ 

Instagram @VLIZoostende: 597 volgers en 48 posts. 

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

Flyers 

Brochure De zee als goed doel: 

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/De_zee_als_goed_doel.pdf 

Flyers Concours Olivier Roellinger (EN, FR, ES) – VLIZ als partner (voorlopig link naar flyers op website 

van Ethic Ocean; ik vraag onze bib ze ook op te nemen in onze databank promomateriaal). 

 

Filmpjes 

De Smet, B; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2019). 20 jaar VLIZ (NL + EN versie). Realisatie: Moonshot. 

VLIZ: Oostende. 2:19 min. pp. 

Posters  

Poster Dag van de wetenschap: 

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Dag_van_de_Wetenschap_(2

019).jpg 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Peer reviewed 

Degraer, S.; Van Lancker, V.; van Dijk, T.A.G.P.; Birchenough, S.N.R.; De Witte, B.; Elliott, M.; Le Bot, S.; 

Reiss, H.; Stelzenmüller, V.; Van Gaever, S.; Balian, E.; Cox, D.; Hernandez, F.; Lacroix, G.; Lindeboom, 

H.J.; Reubens, J.; Soetaert, K. (2019). Interdisciplinary science to support North Sea marine 

management: lessons learned and future demands. Hydrobiologia 845(1): 1-11. 

https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-019-04109-9  

 

Semmouri, I.; De Schamphelaere, K.A.C.; Mees, J.; Janssen, C.R.; Asselman, J. (2019). Evaluating the 

potential of direct RNA nanopore sequencing: Metatranscriptomics highlights possible seasonal 

differences in a marine pelagic crustacean zooplankton community. Mar. Environ. Res. In 

Press(Corrected proof): 104836. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2019.104836  

 

Wells, M.L.; Karlson, B.; Wulff, A.; Kudela, R.; Trick, C.; Asnaghi, V.; Berdalet, E.; Cochlan, W.; 

Davidson, K.; De Rijcke, M.; Dutkiewicz, S.; Hallegraeff, G.; Flynn, K.J.; Legrand, C.; Paerl, H.W.; Silke, 

J.; Suikkanen, S.; Thompson, P.; Trainer, V.L. (2019). Future HAB science: Directions and challenges in 

a changing climate. Harmful Algae In Press(Corrected proof): 101632. 

https://hdl.handle.net/10.1016/j.hal.2019.101632  

 

Andere 

Dauwe, S.; Verleye, T.; Devriese, L.; Belpaeme, K.; Maelfait, H.; Pirlet, H.; Mees, J. (2019). Het 

KustINzicht 2019 - Compendium voor Kust en Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 

978-94-920437-8-8. 193 pp. 

http://www.instagram.com/vlizoostende/
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/De_zee_als_goed_doel.pdf
https://www.ethic-ocean.org/wp-content/uploads/2019/11/Concours-2020_EN.pdf
https://www.ethic-ocean.org/wp-content/uploads/2019/11/Concours-2020_FR.pdf
https://www.ethic-ocean.org/wp-content/uploads/2019/11/Concours-2020_ESP.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Dag_van_de_Wetenschap_(2019).jpg
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Dag_van_de_Wetenschap_(2019).jpg
https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-019-04109-9
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2019.104836
https://hdl.handle.net/10.1016/j.hal.2019.101632
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De Winter, W. (2019). Southern-Netherlandish prize papers and the social organization of Ostend 

sailors in the war of the Spanish Succession, in: Limberger, M. et al. Book of abstracts: Social dynamics 

in Atlantic ports XIVth-XXst centuries - VIth international colloquium of the governance of the Atlantic 

ports XIVth - XXst centuries. pp. 9 

EMODnet Secretariat; Flanders Marine Institute (VLIZ) (2019). Data and data product portfolio. 

Version August 2019. EMODnet Secretariat: Oostende. 32 pp. 

Heymans, J.J.; Alexander, B.; Muñiz Piniella, A.; Kellett, P.; Coopman, J. (2019). Navigating the Future 

V: Aanbevelingen voor het Decennium van Oceaanwetenschappen. EMB Policy Brief, 6. European Marine 

Board: Oostende. 12 pp. (vertaald naar Nederlands en gedrukt door VLIZ) 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=318486 

Martens, C.; Pirlet, H.; Rabaut, M.; Verleye, T.J.; Veys, K.; Barbiere, J.; Boivin, M.E.; Bridges, T.S.; 

Delory, E.; Janssens, G.K.; Lukic, I.; Meire, P.; Schulz-Zehden, A.; Stevens, B.; Tello Ruiz, M.; 

Vanoppen, M.; Velizarov, S. (2019). Blue technologies for blue sustainability - Ocean and seas: 

challenges and solutions. Blauwe Cluster/VLIZ: Oostende. 12 pp. 

Nieuwejaar, P.W.; Mazauric, V.; Betzler, C.; Carapuço, M.; Cattrijsse, A.; Coren, F.; Dañobeitia, J.; Day, 

C.; Fitzgerald, A.; Florescu, S.; Ignacio Diaz, J.; Klages, M.; Koning, E.; Lefort, O.; Magnifico, G.; 

Mikelborg, Ø.; Naudts, L. (2019). Next generation European research vessels: current status and 

foreseeable evolution. European Marine Board Position Paper, 25. European Marine Board: Ostend. ISBN 

978-94-92043-79-5. 140 pp. https://doi.org/10.5281/zenodo.3477893  

VLIZ acknowledged 

 

Publicaties met bijdrage van Totaal 2019 

VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 967 73 

Simon Stevin 189 19 

World Register of Marine Species (WoRMS) 3555 668 

Marine Regions 231 48 
EUROBIS 321 44 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

5. PERSBERICHTEN  

KBIN, Natuurpunt Studie en VLIZ (2019). Internationale tweedaagse zoekt naar oplossingen voor 

trekkende vleermuizen. Persbericht. Studie tweedaagse vleermuizenmigratie, VLIZ: Oostende. 

www.vliz.be/nl/persbericht/internationale-tweedaagse-zoekt-naar-oplossingen-voor-trekkende-

vleermuizen 

  

STI-OESO, De Blauwe Cluster, VLIZ en EWI (2019). De Zee(economie) van de toekomst. Persbericht. 

OESO-workshop ‘Digital Technologies in the Ocean Economy: Exploring the Future’, Brussel. 

http://www.vliz.be/nl/persbericht/zee-economie-van-de-toekomst 
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6. PRESENTATIES  

 

 

 

8/11/2019 Nieuwpoort OKRA Nieuwpoort Losstaande lezing VLIZ en garnalen 

10/02/2019 Oostende (VLIZ) Zilveren Passer Knokke bezoek Zee/kust 

10/08/2019 Oostende (VLIZ) HZS/Min.Defensie bezoek Plastic 

10/09/2019 Gent Ugent biologie les MSc Biologie wetenschapscommunicatie 

10/10/2019 Landegem NEOS Nevele Losstaande lezing Zee/kust 

16/10/2019 Brugge Markant Brugse binnenstad losstaande lezing Zee/kust 

17/10/2019 Oostende (VLIZ) NEOS De Haan Losstaande lezing Zee/kust 

23/10/2019 Oostende GPO Provincie WVl - KustInZicht studiedag Klimaat 

24/10/2019 Kortrijk Gavers Kortrijk losstaande lezing Zee/kust 

25/10/2019 Oostduinkerke Vissen in het Verleden (Cierk) studiedag SeaWatch-B/GSTD 

14/11/2019 Koksijde  UPV Koksijde Losstaande lezing Zee/kust 

16/11/2019 Leuven 
Congres Leraars 
Wetenschappen studiedag Klimaat 

18/11/2019 Leuven WetCom dag panel wetenschapscommunicatie 

21/11/2019 Oostende Seniorenweek Oostende losstaande lezing zee/kust 

24/11/2019 Oostende Dag van de Wetenschap publieksevent begraven verleden 

12/05/2019 Brugge St-Lodewijkscollege losstaande lezing klimaat 
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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 
 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

 

2. RIB Zeekat  

 

3. RV Simon Stevin 

 

4. ROV Genesis, AUV & USV 

 

5. VLIZ Thornton monitoring boei 

 

6. Marien Station Oostende 

 

7. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC Oostende 

 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

Geen recente ontwikkelingen 

2. RIB Zeekat  

22 vaardagen gerealiseerd 

3. RV Simon Stevin 

Simon Stevin 160 vaardagen gerealiseerd (dd 25/11/2019) 

Droogdok periode voorzien voor 2 januari t.e.m. 14 februari 2020. 

4. ROV Genesis, AUV & USV 
 

Een derde ROV campagne met Simon Stevin nabij de Hinderbanken werd uitgevoerd (1 succesvolle duik). 

Nadien werd de ROV ook nog in demo tentoongesteld aan boord van de Simon Stevin voor de Dag van 

de Wetenschap. 

Het vaarschema Simon Stevin voor de periode januari — juni 2020 werd gefinaliseerd.  

Wegens een wijziging in beleid van de FOD Mobiliteit is het vaarcertificaat van de schipper niet langer 

toereikend om het meest noordelijke deel van het Belgisch continentaal plat te bezoeken en moet DAB 

Vloot bijna maandelijks op zoek naar een andere/extra schipper om die zone nog te kunnen bezoeken.  

Volgend jaar reeds 3 campagnes gepland met de AUV in de periode (jan-jul), een internationale, een voor 

i.s.m. met VLIZ onderzoek en een voor Vlaamse Universiteit. AUV ingeschreven in de regional call voor 

Eurofleets, enkele geïnteresseerden hebben contact opgenomen. 
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USV wordt in december 2019 nog ingezet in een project in samenwerking met de blauwe economie om 

geluidsmetingen uit te voeren tijdens installatie van de funderingen voor offshore wind. We werken 

verder om projecten uit te werken voor 2020. 

5. VLIZ Thornton monitoring boei  

Geen recente ontwikkelingen 

6. Marien Station Oostende (MSO) 

Het bestek voor aanleg zeewaterleiding is in finale fase en wordt in december gepubliceerd.  

Het sloopopvolgingsplan voor de afbraak van de bijgebouwen is opgesteld en uitgestuurd naar een aantal 

sloopfirma’s om een offerte in te dienen.  

Het bestek voor de verplichte bodemsanering op de site is opgesteld door Envirosoil en in een bijna 

finale status klaar voor publicatie. 

Er is nog een officiële goedkeuring voor de omgevingsvergunning maar op het omgevingsloket werd 

door alle betrokken en bevraagde instanties een positief advies gegeven.  

VLIZ wacht nu offertes in voor de afbraak van de 3 grote loodsen en de renovatie van de bunker (gevel 

in binnenruimtes).  

De beschrijvende fiches voor elk van de technische ruimtes (alle labs en bijhorende ruimtes, elektronica 

workshop, Marine Robotics Lab, een serverruimte & een multifunctionele ruimte) opgesteld en 

prioriteiten bepaald worden verder verfijnd.  

7. Experimentele vogelkooi VOC 

Geen recente ontwikkelingen 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

Geen recente ontwikkelingen 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  
Raming 

bedrag (€) 
budget Status 

Hydrofonen 80000 VLIZ Te bestellen 

Sparker (Seismische bron) 70000 VLIZ Geleverd 

Seismische data aquisitie unit  30000 VLIZ Klaar om te bestellen 

PES smart draagbare parametrische 

echosounder 

 40000  VLIZ Bestelling geplaatst 

Automatische planktonsampler  50000 VLIZ Bestelling geplaatst 

Wet cyclon sampler voor aërosolen 17000 VLIZ Bestelling geplaatst 

Respirometrie systeem 17000  VLIZ Te bestellen 

Laminaire air flow-kast  90000  VLIZ Bestelling geplaatst 

Fluorescentiemicroscoop 35000  VLIZ Bestelling geplaatst 

Pipetteerrobot 36000  VLIZ Testtoestel geleverd 

Ultrafiltratietoestel 4000 VLIZ Geleverd 

Suntest verweringstoestel 14000  VLIZ Geleverd 

Nanopore sequencing systeem  15000  VLIZ Te bestellen 

Agilent bio-analizer 24000  VLIZ Te bestellen 

Staining module Flow cytometer 79000  VLIZ Bestelling geplaatst 

Videoframe camera update (pan & tilt) 7000  VLIZ Bestelling geplaatst 
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AUV Teledyne Gavia 1875000 VLIZ 

Geleverd, SAT naar bevrediging 

afgerond met nog enkele 

openstaande issues 

USV Autonaut 500000 VLIZ 
Geleverd, SAT naar bevrediging 

afgerond 
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