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Verslag 

 
 

1. Verwelkoming door voorzitter prof. Colin Janssen 
  

De voorzitter Colin Janssen verwelkomt de aanwezigen voor deze derde vergadering van de 

Klankbordgroep. Hij stelt een wijziging voor in de Kerngroep, namelijk Kris Cooreman (ILVO) 

zal worden vervangen door Hans Polet. Kris Cooreman wordt bij deze bedankt voor zijn 

jarenlange inzet. 

 

 

2. Goedkeuring van de agenda, eventuele bijkomende agendapunten vanwege 
deelnemers 
 

Er zijn geen bijkomende agendapunten. De voorzitter stelt voor te starten met punt 5, gezien 

de terugblik naar het verleden dat dit agendapunt in zich draagt. 

 

 
3. Compendium voor kust en zee  

 

Ann-Katrien Lescrauwaet geeft een toelichting over dit geïntegreerde kennisdocument dat de 

socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen 

en België belicht en documenteert. Ze behandelt de drie hoofdstukken en in meer detail de 

inventaris van het huidige zeewetenschappelijk landschap (hoofdstuk I).   

 

 

4. Inzet van de RV Simon Stevin (prioritering vaartochten)  
 

Jan Mees leidt in waarom dit punt op de agenda staat. Hij licht toe hoe het schip RV Simon 

Stevin momenteel operationeel wordt gehouden in een samenwerking tussen VLOOT 

(bevoegdheid Minister Crevits) en VLIZ (bevoegdheid Minister Lieten), en welke middelen 

daartoe zijn voorbehouden. Na een klein jaar werking blijkt dat de kosten vrij hoog oplopen 

(stijgende brandstof- en personeelskosten) en dat met de geïndexeerde beschikbare 

middelen van 850.000 EUR niet continu van maandag tot vrijdag 24u op 24u kan worden 

gevaren. Daarnaast is er een veel hogere vraag dan aanbod in vaardagen, dit door de 

nieuwe mogelijkheden die de RV Simon Stevin biedt (multibeam, A-frame,…). Samengevat 

zal, los van eventuele verhoging van werkingsmiddelen, naar prioritering van vaartochten 

dienen te worden gestreefd. Keuzes zullen dus moeten worden gemaakt en een 

beoordelingskader zal dienen te worden opgemaakt.  

 

André Cattrijsse gaat hier verder op in en kadert hoe elders in Europa wordt gewerkt. België 

blijkt een uitzondering te zijn, want in de meeste Europese landen worden schepen door 

onderzoeksuitvoerende instellingen beheerd, en wordt de basisfinanciering hiervoor 

aangedikt met fondsen uit nationale onderzoeksprogramma’s. Voor wat betreft de RV 

Zeeleeuw, was er een sterke stijging in vraag naar scheepstijd vanaf 2008, dit in het kader 

van monitoringsactiviteiten t.b.v. o.a. de windmoleninstallatie en de Kaderrichtlijn Water. Het 
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beschikbare contingent van ca. 2000 uur (150 dagvaarten van 7,6 u en een 12-tal 

nachtvaarten) wordt jaarlijks opgesoupeerd. In 2013 zitten we nu al opnieuw op het absolute 

maximum en zullen dus, zonder veranderend beleid, het contingent met 25% overstijgen. 

Ook het aandeel van enkele grote groepen hierin neemt toe. Daarom vragen VLIZ en 

VLOOT nu financiering voor 210 dagtochten van 10 u en 50 nachtvaarten, d.i. 550.000 EUR 

extra. Dit moet VLOOT o.a. toelaten om een tweede bemanning aan te werven.  

 

Om het scheepsgebruik te prioriteren, wordt gedacht aan de koppeling van educatieve en 

wetenschappelijke noden, en aan het voorrang geven aan (fundamenteel) onderzoek t.o.v. 

monitoring. Ook kan worden gekeken naar het multi- en interdisciplinaire karakter, het 

innovatieve, de doelstellingen en financieringsbronnen. Maar ook kwaliteit en kwantiteit van 

de output van het onderzoek, en het vermelden van de scheepstijd in publicaties kan hierin 

worden meegenomen. Daarnaast is er ook het logistieke aspect: is het gevraagde aantal 

dagen écht nodig, is het eventueel combineerbaar met andere tochten, en is er garantie dat 

de gevraagde scheepstijd ook daadwerkelijk wordt opgenomen? 

 

Uit de hierna geopende discussie leren we dat: 

- er een onderscheid is tussen onderzoek, aanbestede monitoring en wetenschappelijke 

monitoring (André Cattrijsse) 

- er nood is aan een tweede Belgica en dat samenwerking tussen RV Belgica en RV Simon 

Stevin op basis van dezelfde selectiecriteria zeer wenselijk is (Patrick Roose) 

- er een vraag is of het VLIZ mogelijkheden ziet om een deel van de gevraagde scheepstijd 

af te wentelen op andere, al dan niet kleinere schepen (Marnix Pieters, Karl Van 

Ginderdeuren); de inzet van andere schepen kan nu al, maar voor het meeste onderzoek is 

dit geen oplossing; ook de inzet van kleinere bootjes zal geld kosten en middelen vinden in 

deze budgettair moeilijke tijden is niet gemakkelijk; vermoedelijk zal er dan ook de volgende 

jaren scheepstijd te kort zijn (Jan Mees) 

- het moeilijk en niet noodzakelijk de beste oplossing is om een soort plafond op het aantal 

vaaruren per onderzoeksgroep in te stellen; transparant overleg op basis van criteria lijkt een 

betere oplossing (Colin Janssen) 

- het jammer wordt gevonden dat een dergelijk mooi nieuwbouwschip als de RV Simon 

Stevin niet nog meer kan worden ingezet dan vandaag het geval is (Hans Polet); op de 

suggestie extern projectgeld aan te bieden om meer vaartijd te krijgen, antwoordt Jan Mees 

dat dit helaas geen oplossing is want meer vaartijd vergt een extra bemanning en vereist dus 

in één beweging de volle som van 550.000 EUR extra. Wel mogelijk is deze eventuele extra 

inkomsten te gebruiken om derde schepen te charteren (zie hoger) 

- er absoluut nood is aan selectie- en prioriteringscriteria voor scheepstijd (Jaak Monbaliu) 

- er snel tot keuzes zal moeten worden overgegaan inzake de prioriteringscriteria (volgende 

vergadering van de kerngroep van oktober 2013) 

 
 

5. Activiteitenrapport 2012  
 

Directeur Jan Mees overloopt de belangrijkste VLIZ-activiteiten 2012 aan de hand van het 

recent gepubliceerde VLIZ Jaarboek 2012. Er waren alvast heel wat blikvangers, met o.a. 

een nieuwe beheersovereenkomst, een nieuwe voorzitter, het nieuw Vlaams 
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onderzoeksschip, de overname van de ROV Genesis, de start van het project LifeWatch, de 

beslissing om het secretariaat van EMODnet naar Oostende te brengen, de publicatie van 

o.a. een commercieel Garnalenboek en een rapport over invasieve soorten, de organisatie 

van de eerste Europese conferentie over Oceaangeletterdheid, en de doorstart van het 

Compendium voor Kust en Zee. Jan Mees verwijst ook naar de bijlages bij het Jaarboek, te 

vinden op de VLIZ-website. 

 

 

6. Kort overlopen informatieve bijlagen recente activiteiten, kans tot vragen 
toelichting  
 

Jan Mees geeft aan dat de bijlagen ook regelmatig geüpdatet worden op de VLIZ-website en 

daar kunnen worden geconsulteerd. Enkele spraakmakende evenementen, projecten en 

publicaties worden toegelicht of aangekondigd. 

 

 

7. Navigating the Future IV  
 

Op donderdag 20 juni 2013 werd in Brussel dit strategisch document van de European 

Marine Board officieel voorgesteld. Het schetst de wetenschappelijke vooruitgang, de 

science-policy context en de te verwachten onderzoeksagenda in mariene en maritieme 

wetenschappen voor de volgende tien jaar. Deze blueprint identificeert 13 thema’s van 

strategisch belang en zal een grote invloed hebben op programma’s binnen Horizon 2020 en 

nationaal. Dit document lezen zal elke onderzoeker inspireren bij het aanvragen van nieuwe 

onderzoeksprojecten. Het VLIZ zal specifiek inzetten op ‘ondersteunende activiteiten’ 

(oceaanobservatie, educatie, science-policy, oceaangeletterdheid). 

 

Jan Mees voegt daaraan toe dat in de ontwerpen voor Horizon 2020 nadrukkelijk ‘Marine & 

Maritime Research’ is vermeld, dit dankzij het vele lobbywerk vanuit het marien-

wetenschappelijke landschap. Hij licht de diverse thema’s en topics toe.  

 

Voorzitter Colin Janssen benadrukt dat het VLIZ achter de schermen ook instrumenteel is 

geweest in het helpen sturen van deze strategische acties. 

 

 

8. Rondvraag: opmerkingen, bedenkingen of discussiepunten vanwege 
deelnemers  
 

Vera Van Lancker vraagt of de installatie van observatiesystemen binnen het project 

Noordzeeobservatorium (Nationale Loterij) nog kan worden bijgestuurd. Jan Seys licht toe en 

nodigt uit tot overleg dienaangaande. 

 

Op de vraag of Vlaanderen het ARGO-profiler-programma ondersteunt, antwoordt Jan Mees 

ontkennend. Voor Euro-ARGO zal Vlaanderen wel een observer-status krijgen, maar dus zelf 

geen boeien uitleggen of financieren. 
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9. Varia  
 

Er zijn geen varia. 


