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Verslag vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 
Vrijdag, 6 oktober 2017, 14.00 uur  
Universiteit Hasselt | Field Research Centre Ecotron 

Aanwezig: Tom Artois, Marleen De Troch, Frank Mostaert, Marnix Pieters, Gilbert Van Stappen, Natalie 
Beenaerts, Bart Deronde, Bart Sonck, Eric Stienen, Karolien Van Puyvelde, Nancy Fockedey, André 
Cattrijsse, Gert Verreet, Jan Mees, 

Verontschuldigd: Colin Janssen, Roger Dijkmans, Maurice Hoffmann, Marc Kochzius, Jaak Monbaliu, 
Hans Polet, Steven Vinckier, Filip Volckaert, Erik Toorman, Peter Troch, Tina Mertens, Jan Seys 

Verslaggever: Nancy Fockedey 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

De voorzitter Colin Janssen wordt verontschuldigd wegens ziekte. Jan Mees neemt over. Hij 
bedankt de gastheer Ecotron van UHasselt voor de rondleiding en lunch, en verwelkomt alle 
aanwezigen. De agenda wordt goedgekeurd; er zijn geen bijkomende agendapunten.  

2. Verslag vergadering kerngroep van 17 maart 2017: goedkeuring en overlopen actiepunten
(Bijlage 1)

Alle actiepunten werden uitgevoerd of op de agenda van de vergadering geplaatst. 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2). Jan Mees licht er enkele zaken uit.
Evenementen:
- VLIZ Science Symposium: op 06.09.2017 was er de eerste editie rond het thema “the

ocean and human health”, n.a.v. de uitreiking van de Prijs Delcroix daags voordien.
Bedoeling is dat het VLIZ Science Symposium tweemaal per jaar georganiseerd wordt
n.a.v. een opportuniteit rond een thema van de VLIZ-onderzoeksagenda.

- Opendeur RV Simon Stevin op Vlaamse Havendag (17.09.2017) en Dag van de
Wetenschap (27.11.2017). Op deze laatste zal ook het Marien Station Oostende
opgesteld worden voor het brede publiek. Zowel aan boord, als in MSO heel wat
Vlaamse onderzoeksgroepen en VLIZ-activiteiten geëxposeerd.

- Open Sea Lab bootcamp/hackathon op 15-17.11.2017, i.s.m. IMEC en EC-EMODnet.
Oproep voor codeerders, ontwikkelaars en data managers om aan de slag te gaan met
de mariene data en oceaanobservaties binnen EMODnet.

- Vissen in het Verleden op 17.11.2017 (volgeboekt, maar er wordt uitgekeken naar een
nieuwe zaal)

- EMBS53 op 17-21.09.2018 in Oostende (10de editie ook in Oostende).
Extra (niet genoteerd in de bijlagen):
- Zaterdag 17.03.2018 de eerste Grote Schelpenteldag: initiatief binnen filantropie,

waarbij burgers in de 10 kustgemeenten worden aangezet om tellingen te doen van de
aanwezige schelpen op het strand. Met Natuurpunt en EOS.

- Woensdag 21.03.2018 gaat de 18de VLIZ Marine Science Day (VMSD18) door. Let op: Dit
jaar niet in hogeschool Vives in Brugge, maar in het Staf Versluys Center in Bredene!
DeNiet in de krokusvakantie!

Actiepunt VLIZ: Zo snel mogelijk de opleidingcoördinatoren van de mariene opleidingen  op 
de hoogte brengen, zodat zij in de lessenroosters kunnen inplannen om met de studenten 
deel te nemen aan de VMSD18.  
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Projecten:  
Projecten die het VLIZ wil initiëren, moeten vanaf 2017 eerst aan een interne portfolio-
vergadering voorgelegd worden. Die toetst de projectvoorstellen af volgens afgesproken 
randvoorwaarden, opgelegd door EWI en de Wetenschappelijke Commissie (toets naar 
excellentie, samenwerking en potentiële concurrentie met mariene onderzoeksgroepen, 
financiële haalbaarheid, etc.). Het portfolio-comité bestaat uit het VLIZ-directiecomité en de 
projectleiders van het datacentrum. Als het portfolio-comité een ‘GO’ geeft, dan wordt dit 
project gepubliceerd in de bijlagen van de Wetenschappelijke Commissie en voorgelegd aan 
de Kerngroep ter vergadering. Oproep aan de leden van de kerngroep om deze bijlage goed 
op te volgen, want er wordt steeds gezocht naar opportuniteiten voor samenwerking met 
(mariene) onderzoeksgroepen in Vlaanderen. Nieuwe projecten die recent een ‘GO’ kregen 
zijn:  

- Microplastics: een zorgwekkende opkomende contaminant?  
Kwantificeren van de ecologische risico’s van microplastics in het mariene milieu op basis van 
literatuurstudie, in functie van A1-publictaie. VLIZ i.s.m. UGent en Wageningen University en Research. 

- Methaangasonderzoek in kustnabije zone  
M.b.v. geavanceerde, onconventionele technieken nagaan of beeldvorming mogelijk is in gebieden met 
biogeen methaangas. VLIZ i.s.m. UGent, NIOZ en Deltares  
- Planktondiversiteit via metabarcoding (werktitel) 
Methode ontwikkelen om via nanopore technologie planktongemeenschappen te identificeren aan de 
hand van metabarcoding van mitochondriaal DNA. In functie van Masterproef bio-ir. UGent. 

- Onderzoek naar Zuid-Nederlandse gekaapte brieven 
Gekaapte brieven uit The National Archives in Kew (UK) ontsluiten en als bron voor vroegmoderne 
maritieme geschiedenis. VLIZ i.s.m. MAS, UGent, VUB, UA, Willy Versluys en Magda De Vos  

- Seaweed atlas  
Habitatgeschiktheidmodellering van macro-algen in (het Belgische deel van) de Noordzee. VLIZ i.s.m. 
UGent.  

Actiepunt VLIZ: het standaardformulier die het portfolio-comité gebruikt voor het aftoetsen 
(elegibility check) van nieuwe projectvoorstellen (interne procedure) doorsturen aan de 
leden van de kerngroep.  

 
Publicaties: 
- Animatiefilmpje, infografiek, foto en video ter promotie gebruik ROV Genesis: 

www.vliz.be/nl/rov-genesis 
- Het boek Strandvondsten gepubliceerd door Natuurpunt, met de medewerking 

(eindredactie) van Jan Seys van VLIZ.  
Actiepunt VLIZ: Het VLIZ stuurt aan alle leden van de kerngroep een boek op  
 
 
Projecten in aanvraag (vertrouwelijk):  
- Blue accelerator: projectaanvraag binnen de call voor Gerichte Territoriale 

Investeringen (GTI). Met UGent (Greenbridge), VITO en HOWEST (drones), de POM en 
het VLIZ. Doel is om een near shore testplatform uit te bouwen, als vast platform op zee 
(stationair).  

- De Blauwe Cluster: Dit dossier is neergelegd door de industrie, wat betekent dat het al 
een positieve voorevaluatie heeft gekend. Project van enkele grote Vlaamse bedrijven, 
die de financiering garanderen voor 10 jaar lang. Het budget wordt aangevuld met 
matching funds door de Vlaamse overheid. Verder komt er nog geoormerkt geld bij door 
de Vlaio en andere financieringsinstrumenten, wat neerkomt op een totaalbudget van 
1 miljoen euro per jaar voor marien innovatief onderzoek.  
VLIZ is geen partner in het project, maar kreeg het mandaat om de faciliterende partij 
te zijn, de poort naar de kennisinstellingen op het terrein. We leverden ondertussen al 
de aanwezige expertise in Vlaanderen aan voor elk van de deelgebieden: golfenergie, 

http://www.vliz.be/nl/rov-genesis
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aquacultuur, ontzilting … Er was ook de vraag aan VLIZ om als waarnemer in de Raad 
van Bestuur van de vzw Blauwe cluster te zetelen, als spreekbuis van de mariene 
onderzoeksgemeenschap. Maar dit blijkt delicaat, omdat de Vlaamse overheid het VLIZ 
ook wil gaan gebruiken als beoordelaar voor ingediende projecten in deze cluster. Op 
termijn zal Flanders’ Maritime Cluster opgenomen worden in de vzw Blauwe Cluster, en 
zal ze er de vertegenwoordiger zijn van de mariene en maritieme KMO’s. De 
exploitatiezetel komt in Oostende. 
Actiepunt VLIZ: uitzoeken of kennisinstellingen ook lid moeten worden van de vzw om 
gebruik te kunnen maken van de financiering?  
 

4. Toelichting VLIZ onderzoeksagenda (Bijlage 3) 
 
Conform de conceptnota goedgekeurd op de vergaderingen van de Wetenschappelijke 
Kerngroep van 17 maart 2017 en de Raad van Bestuur van 22 maart 2017 kreeg het VLIZ de 
toestemming voor het opstellen van een draft VLIZ-onderzoeksagenda. Deze werd in 
september 2017 doorgestuurd naar alle leden van de wetenschappelijke kerngroep voor 
eerste lezing. Zij krijgen nog tot eind oktober de gelegenheid om dit te bespreken met hun 
achterban (bredere mariene onderzoeksgemeenschap en hogere administratieve 
overheden) en op deze en volgende kerngroep. De VLIZ-onderzoeksagenda zal tevens 
besproken worden op de Raad van Bestuur van 11 oktober 2017. Het is de bedoeling om tot 
een finale goedkeuring te komen in december 2017, met een implementatie vanaf 2018.   
 
Jan Mees geeft een presentatie over het doel en de principes van de VLIZ-
onderzoeksagenda.  
 
Er wordt benadrukt dat voor het implementeren van de VLIZ-onderzoeksagenda enkel 
onderzoek kan gebeuren zoals gesteld binnen het strategisch plan 2017-2020: collaboratief, 
met versterking van de interdisciplinariteit, volgens de principes van RRI, Open Science en 
SDG, en met evaluatiemogelijkheden van data- en infrastructuur-gedreven onderzoek. Zie 
convenant: www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/VLIZ_CONVENANT%202017-2021.pdf 
(art. 6) 
 
Er zijn drie mogelijke rollen die VLIZ kan spelen in onderzoeksprojecten:  
- Type 1: Data- en infrastructuur-gedreven projecten Hiervoor kan VLIZ zelf het initiatief 

nemen, het project leiden en uitvoeren. Waar mogelijk en relevant, zoeken we 
samenwerking met andere Mariene onderzoeksgroepen (verder afgekort tot MOG’s). 

- Type 2: Vrije niches in Vlaanderen Als cf. het Compendium voor Kust en Zee blijkt dat 
een bepaald onderzoeksthema nog niet door Vlaamse/Belgische MOG’s wordt 
uitgevoerd, dan kan VLIZ dit thema initiëren, maar moet er samenwerking gezocht 
worden met andere onderzoeksgroepen = capaciteitsopbouw buiten de eigen instelling.  

- Type 3: Onderzoeksthema’s die actief door MOG’s worden behandeld Deze thema’s 
worden ook genoemd in de VLIZ-onderzoeksagenda. Maar projecten rond deze thema’s 
zullen we niet leiden of uitvoeren, wel kan VLIZ de rol opnemen om onderzoeksconsortia 
bij elkaar te brengen en een eerder ondersteunende rol te spelen (vergelijk met CREST-
project).  

Let op: Er is nog een type van projecten die niet in de VLIZ-onderzoeksagenda staat 
omschreven en dat is onderzoek dat aansluit bij de VLIZ-afdelingen (vb. afdeling 
datacentrum doet onderzoek naar datasystemen, onderzoek naar informatiebeheer en 
bibliometrics, onderzoek naar ocean literacy door afdeling communicatie …) 
 

Er werden zes grote onderzoeksthema’s geïdentificeerd waarrond VLIZ mogelijks kan gaan 
werken. I. Ocean services in a changing ocean, II. Ocean Past (incl. alfa-wetenschappen), III. 

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/VLIZ_CONVENANT%202017-2021.pdf


4 
 

Ocean Observation, IV. The ocean and human health (incl. alfa- en medische wetenschappen), 
V. Policy driven & responsive mode en VI. Blue sky research (langetermijnonderzoek zonder 
garantie voor snelle output). Voor elk thema werden enkele subthema’s gedefinieerd, met 
telkens ook een strategische doelstelling, één of meerdere onderzoekactiviteiten, centra en 
platformen relevant voor dit thema, belang voor de blauwe economie, verwachte output en 
indicatieve timing.  
 
Er zijn twee grote drivers voor het onderzoek dat VLIZ zal ontwikkelen: (1) Curiosity driven 
science, (2) Maatschappelijk relevant en onderzoek ten dienste van de blauwe economie.  
 
Er zal naar gestreefd worden om zes verschillende onderzoeksplatformen (verder) uit te 
bouwen en/of op te richten, en die voor de ganse onderzoeksgemeenschap open te stellen 
(walfaciliteiten, sea going platforms, citizen science, -omics, modelling, scientific diving) en vier 
Centers of Excellence (marine datacenter, marine robotics center, marine imaging and 
visualisation center, deep sea experimentation center). Voor deze Centers of Excellence is het 
de ambitie om naast de grote oceanografische centra in de wereld te kunnen staan.  
 
Jaarlijks zal een werkplan opgesteld worden, dat moet worden goedgekeurd door de 
Wetenschappelijke Commissie. De ambities liggen hoog voor hypothese gedreven onderzoek, 
met focus-gebied de Noordzee.  
 
Na de presentatie is de algemene reactie vanuit de kerngroep positief. Er volgt een discussie, 
waarbij opmerkingen uit de kerngoep en hun achterban bediscussieerd worden en suggesties 
geformuleerd:  
 

 Hoe zal het VLIZ geëvalueerd worden op zijn onderzoeksactiviteiten? De KPI die we 
meekregen in het beheersplan 2017-2021 is het aantal geproduceerde A1-papers met een  
VLIZ-medewerker  als auteur (7 A1’s in 2017 tot 15 in 2021 voor het ganse VLIZ). Deze 
beheerperiode 2017-2021 wordt door EWI als opstart gezien. In het nieuwe convenant 
(2022-2027) zullen nieuwe KPI’s worden opgesteld, waarbij zeker ook moet rekening 
gehouden worden met het correct evalueren van het Blue sky onderzoek. 

 

 De datapolicy van het VLIZ zal niet veranderen. Het VLIZ blijft voorstander van zoveel 
mogelijk open data, met voorwaarden gedicteerd door de data-eigenaar. In het geval van 
VLIZ-onderzoek zullen de data ook open gesteld worden, mits een embargo-periode voor 
publicatie. Maak dit duidelijk via een nota in de onderzoeksagenda rond datapolicy.  

 

 Er blijkt nood aan het toevoegen van een executive summary of inleiding aan het 
document, waarbij het algemene doel en de principes van de VLIZ-onderzoeksagenda 
beter geduid worden. Haal ev. de procesnota aan, om zo het proces erachter beter te 
begrijpen. Laat het ‘gantt chart’ weg, dit creëert verwarring.  

 

 Bij de eerste lezing kan de indruk ontstaan dat het VLIZ té ambitieus is, en alle (sub)thema’s 
en nieuw te ontwikkelen platformen 100% wil gaan uitbouwen binnen de gestelde termijn 
2017-2021. Maak duidelijk dat het document een visie schetst (i.e. een strategisch 
onderzoeksplan) en dat het de potentiële gebieden afbakent die zullen worden uitgerold 
als er opportuniteiten zijn. Een perceptieprobleem.  

 

 Er is wat twijfel over de scope van het document. Is het bewust heel breed geschreven om 
alle opties open te houden en later keuzes te kunnen maken? Dit is zeer slim gezien! Of is 
het de bedoeling om in alles wereldtop te worden? Dit is niet realistisch!  Jan Mees 
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verduidelijkt dat de keuzes inderdaad nog moeten gemaakt worden en dat deze in de loop 
der tijd mogelijks wel zullen veranderen. Dit geeft VLIZ de flexibiliteit om in te gaan op 
emerging topics. Het is wel de ambitie om wereldtop na te streven voor de vier ‘centers of 
excellence’ en ‘overall’ als marien wetenschappelijke instelling. 

 

 Mogelijks komt ook vanuit de beleidsmakers de vraag: waar zit het speerpunt, de niche 
van VLIZ? Werk je heel breed en van alles een beetje, in plaats dat één punt zeer 
uitgewerkt wordt. Expectation management van EWI: zal zich afvragen of het een instituut 
is met uitstraling en wat de output/opbrengst is. De mariene wetenschappen zijn breed 
(zie dit als een pluspunt). Voor elk thema wordt telkens ook de aftoetsing gemaakt wat de 
bijdrage is tot de blauwe economie (die ook zeer breed is). Als het VLIZ ooit een SOC zou 
worden, dan is de relevantie voor de economie zeer belangrijk.  

 

 Iedereen is overtuigd van de katalysator-functie die de VLIZ-onderzoeksagenda zal 
hebben, maar is niet steeds duidelijk hoe de huwelijken met de MOG’s zullen worden 
gesloten. Verduidelijk hoe de samenwerking met andere groepen in zijn werk zal gaan. 
Verduidelijk hoe zal worden bepaald dat iets complementair is aan wat al binnen de MOG’s 
gebeurt. Gebruik de eerste slide uit de presentatie van Jan Mees om misverstanden te 
vermijden.  

 

 Maak duidelijk bij welke types onderzoek en welke (sub)thema’s welke verwachtingen 
liggen om samen te werken met (mariene) onderzoeksgroepen. Meer perspectief naar 
haalbaarheid en inzicht in mogelijke wisselwerking met andere MOG’s. Hoe optimaliseer 
je het menselijk kapitaal binnen de eigen instelling (haalbaarheid wat kan met beschikbare 
VTE) en wat zal moeten uitgevoerd worden met samenwerkingsverbanden? Waar zit 
potentie voor het aantrekken van stagiairs, thesisstudenten, doctorandi (gezamenlijk 
gefinancierd met universiteiten), projecten externe financiering …  

 

 Beschrijf de fasering en waar prioriteiten van het VLIZ (met de ‘slechts’ 5-koppige VLIZ-
afdeling Onderzoek) tijdens de eerste 4 jaar zullen liggen. Jan Mees verduidelijkt dat de 5 
excellente mensen zijn aangeworven als science managers, zij moeten projecten managen 
en financiering vinden. 

 

 Volgende stap is aan de Vlaamse overheid zaaigeld te vragen voor collaboratief onderzoek 
(halve of hele doctoraatsbeurzen ter uitvoering van de VLIZ-onderzoeksagenda).  

 

 VLIZ is een vzw en heeft de vrijheid om de middelen te besteden voor nieuwe 
aanwervingen (niet beperkt in aanwervingen zoals de onderzoeksinstellingen van de 
Vlaamse overheid). 
 

 Rond robotics en beeldverwerking zit er ook heel wat ervaring bij vaak niet-mariene 
onderzoeksgroepen binnen ingenieurswetenschappen en hogescholen, VITO en IMEC. 
Daarmee wil het VLIZ graag samenwerken.  De center of excellence moeten open 
workshops worden, multi- en interdisciplinair.  
 

 Het feit dat bio-informatica wordt genoemd in de VLIZ-onderzoeksagenda is zeer 
interessant voor kleinere onderzoeksgroepen, die dit moeilijk zelf kunnen uitbouwen en 
up-to-date blijven. Geef hierrond wat meer verduidelijking.  

 

 ‘-omics’ als onderzoeksplatform: let op om je er als VLIZ niet in te vergalopperen, want het 
omics-onderzoek gaat snel en gebruikte technieken veranderen aan een hoog tempo. 
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Bedrijven specialiseren er zich zelfs in. Het is voor VLIZ onrealistisch om dit te ontwikkelen 
naast vele andere activiteiten. Jan Mees wijst erop dat ‘-omics’ werd toegevoegd aan de 
VLIZ-onderzoeksagenda om de technieken die nu in huis zijn, een plaats te geven. Het zal 
beperkt blijven tot quick-and-dirty technieken en de voorbereidingen van stalen. De 
verdere processing van de stalen moet worden besteld bij bedrijven of zal gebeuren in 
samenwerking met de universiteiten. Verduidelijk dit in het document.  

 

 Kan EMBRC binnen het ‘-omics’-verhaal worden erkend als tool en platform? Jan Mees 
verduidelijkt dat in het strategisch document enkel de technieken worden benoemd, 
zonder de ESFRI-structuren bij naam te noemen. VLIZ wil de roadmap van EWI en de 
evaluatie ervan immers niet doorkruisen. Maar blijkbaar worden sommige ESFRI’s wel, en 
andere niet bij naam vermeld. Maak eenduidig en pas aan waar nodig.  

 

 Er is afstemming met zijdelinge projecten nodig, vb. met Seaconomy: welke bottlenecks 
zijn er voor het onderzoek bij het uitbouwen voor aquacultuur op zee? Kijk ook naar 
andere projecten als deze.  

 

 Modelling (from gene to ecosystems) krijgt een heel prominente plaats in de VLIZ-
onderzoeksagenda. Behoed je voor een mogelijk perceptieprobleem bij andere MOG’s, 
zodat ze het niet kunnen interpreteren als te ambitieus en/of iets wat anderen nu al doen. 
Herschrijf en maak duidelijk welk type modellering wel en niet. Het is dus zeker niet de 
bedoeling om een model te maken van de Noordzee.  

 

 Jan Mees wijst erop dat het VLIZ nooit 100% inclusief zal kunnen zijn met iedereen. Het zal 
in bepaalde gevallen ook afhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de MOG’s om samen 
te werken met het VLIZ, voor bepaalde projectvoorstellen met de mogelijkheid voor 
cofinanciering, en dergelijke meer.  

 

 Jan Mees beweert dat de verantwoordelijken voor alle onderzoeksplatformen vermeld 
staan in de onderzoeksagenda. Dat is niet zo. Graag toevoegen.   

 
Jan Mees bedankt de kerngroep voor de steun en de opmerkingen. Ze zullen het document 
beter maken. Concreet kunnen aanpassingen worden doorgegeven door middel van sticky 
notes op de pdf. Ook ontvangt het VLIZ graag het akkoord over het document door de leden 
van de Kerngroep. 
 
Actiepunt leden van de kerngroep: bijkomende commentaren en akkoord van de VLIZ-
onderzoeksagenda kunnen nog tot eind oktober doorgestuurd worden naar Tina Mertens en 
Jan Mees.  
 

5. Infrastructuur (Bijlage 4) 
a. Vaarschema Simon Stevin 2018 en ontwikkeling Besluit Vlaamse regering 

Het voorlopige vaarschema voor de RV Simon Stevin in 2018 wordt toegelicht door 
André Cattrijsse. Enkel in januari-februari 2018 zijn nog redelijk veel vaardagen vrij, 
maar de rest van het jaar zit het vaarschema volgeboekt. De openstaande dagen zullen 
deels ingevuld worden door de VLIZ-afdeling Onderzoek en voor het inzetten van de 
ROV Genesis (indien deze in december 2017 op de Pelagia zou ingezet worden).  
 
Er blijkt wel een verschuiving in wat mensen aanvragen, vb. meer 5-daagse aanvragen. 
Deze kunnen doorgaan doordat VLOOT een virtueel overschot heeft op de 
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personeelskosten. Want eigenlijk zijn er maar 40 nachten per jaar mogelijk. Nu zitten 
we er boven, incl. 3 internationale campagnes buiten Belgisch continentaal plat.  
 
Gert Verreet verduidelijkt vervolgens de vooruitgang omtrent het Besluit van de 
Vlaamse overheid in voorbereiding. Binnen de kerngroep van maart 2017 werd 
juridisch advies gevraagd rond de problematiek bij het toekennen, weigeren en 
priotiseren van vaartijd in geval van overbevraging (staatsteun aan bedrijven, 
uitsluiten van MOG’s als discriminatie …). Er werd door EWI een draft besluit 
opgesteld, die door Gert Verreet wordt voorgelegd aan de Kerngroep. In het besluit 
wordt de toekenning van scheepstijd als rechtstreekse subsidie gezien aan het 
onderzoek. Er is een strakke opdeling tussen publieke aanvragen, en aanvragen in 
opdracht voor of door private bedrijven. Deze verheldering wordt toegejuicht door de 
kerngroep. Er komen enkele opmerkingen die Gert verduidelijkt en zal verwerken in 
een nieuwe versie. Zeker nog 6 maand te voorzien voordat de tekst op de regering 
komt. 
 

b. Masterplan Marien Station Oostende 
Er werd een voorlopig Masterplan opgemaakt voor de uitbreiding van het Marien 
Station Oostende. Hierbij werd deels rekening gehouden met de input van de 
wetenschappers ontvangen op de klankbordgroepvergadering van 29 juni. André 
Cattrijsse licht de eerste rapportage door de architecten toe. Volgens dit rapport is een 
volledige afbraak – zoals initieel gepland en gewenst – niet mogelijk. De bunker is 
geïnventariseerd erfgoed, waarbij het VLIZ volgens de architect kan rekenen op 
subsidie bij renovatie. Ook de 4 hangars moeten volgens de stad Oostende behouden 
blijven. De stad baseert zich hiervoor op een eerder advies door het agentschap 
Onroerend Erfgoed bij een eerdere bouwaanvraag van de site. Hoewel dit advies 
ondertussen niet meer geldig is, wordt deze door de stad nog steeds gehanteerd. De 
inschatting van de kosten wordt momenteel geraamd op 7,3-9,4 miljoen euro. 
  
Marnix Pieters merkt op dat bunker geen beschermd erfgoed is, en er dus geen 
subsidie mogelijk is voor renovatie. 
 
Er volgt nog een kleine discussie rond het diepzee-experimenteel centrum, beschreven 
in het Masterplan. Van dit type centrum, waar experimenten kunnen uitgevoerd 
worden onder hoge druk en chemische omstandigheden zoals in de diepzee, zijn er 
maar weinig ter wereld (vb. bij AWI in Duitsland). Moet het VLIZ ernaar streven om 
zelf zo een centrum uit te bouwen of is het beter om binnen een ESFRI-context gebruik 
maken van bestaande infrastructuur (vb. Vlaamse wetenschappers gaan naar het 
AWI)? Jan Mees verduidelijkt dat dit type uitwisselingen moeilijk is voor experimenteel 
onderzoek, want door de langetermijn van de experimenten is het moeilijk in te 
plannen en combineren met andere onderzoekers, zijn er mogelijke problemen met 
langdurige verblijfvergunningen van wetenschappers en technici … Het centrum in 
Oostende moet wel complementair worden aan bestaande centra in de wereld en kan 
stapsgewijs opgebouwd worden. 
 

c. Marine robotics center 
Het VLIZ diende recent een dossier in bij het Hermesfonds voor de aankoop van een  
‘Autonomous Underwater Vehicle’ (AUV) en een ‘Unmanned Surface Vehicle’ (USV), 
de uitbouw van een labo en testbassin, inclusief de aanleg van een zeewaterleiding 
tussen het strand en het Marien Station Oostende. Dit dossier werd goedgekeurd en 
de bestekken hiervoor zijn in opmaak. Ondertussen kregen we het nieuws van EWI dat 
het gefinancierd zal worden (3 miljoen euro) voor uitbouw van het centrum in 
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Oostende. De aangevraagde AUV is een compact toestel van 3-4 meter lang, uitzetbaar 
met een werkboot, werkzaam in de kustnabije zone tot 1000 meter diep op de 
continentale heling. De AUV- en USV-toestellen zullen uitgerust worden met 
modulaire sensors (ook nieuw ontwikkelde op vraag).  Samen met de ‘Remotely 
Operated Vehicle’ (ROV) Genesis en het ‘Acoustic Receivers Netwerk’ zullen deze 
nieuwe aankopen het Marine Robotics Center in Oostende vormen. De bestekken 
moeten klaar zijn tegen half november. De middelen zelf kunnen bezwaard worden in 
de loop van 2018. 

 
6. Filantropie (Bijlage 5) 

a. Reisbeurzen jonge wetenschappers CPPS regio 
Jan Mees licht kort toe. De noord-zuid samenwerking i.k.v. onze filantropiewerking zet 
dit jaar in op het financieren van 3 reisbeurzen voor jonge wetenschappers vanuit 
Zuid-Amerika. Via onze samenwerking met CPPS (Comisión Permanente del Pacífico 
Sur) zullen er drie kandidaten naar voren geschoven worden om in 2018 tijdens de 
week van de VLIZ Marine Science Day (21 maart 2018) naar België te komen om een 
mariene stage te volgen, waarbij ze Vlaamse kennisinstellingen bezoeken.  
 
UGent vraagt de CPPS te melden dat er binnen de UGent een internationaal CESAM-
platform uitgebouwd is voor het netwerken met Centraal- en Zuid-Amerikaanse 
kennisinstellingen. Marleen De Troch is er verantwoordelijke voor de wetenschappen. 
EWI vermeldt dat de Vlaamse overheid in de week van 14.05.2018 een hele week de 
Centraal- en Zuid-Amerikaanse activiteiten van FUST, IOC, SPINCAM, RECEP … in de 
kijker zal zetten (contact: Gert Verreet). 
 

b. Brilliant Marine Research Ideas 
De nieuwe oproep voor Brilliant Marien Research Ideas is voorbereid en zal eerstdaags 
uitgestuurd worden. Er is voorlopig budget voorzien voor twee beurzen. 
Actiepunt voor de leden van de kerngroep: zij die interesse hebben om als jurylid op 
te treden voor de Brilliant Marine Research Ideas mogen dit doorgeven aan Tina 
Mertens 
 

c. Rapport Universidad Austral de Chile 
Via één van de filantropieprojecten wordt ingezet op de ondersteuning van 
biodiversiteitsmonitoring in Patagonië. De Universidad Austral de Chile kocht met de 
filantropie bijdrage fotografisch materiaal aan. Hiermee wordt de biodiversiteit van de 
regio in kaart gebracht om vervolgens te gebruiken bij communicatiecampagnes 
(bewustmakingscampagnes) en wetenschappelijk onderzoek. De data wordt tevens 
gebruikt om een netwerk van marien beschermde gebieden op te zetten.   
 

d. Halftijdse medewerker voor VLIZ-filantropie 
Vanaf 1 oktober start een halftime VTE voor filantropie: ledenwerking en giften 
bevorderen, mee opvolging van projecten. 
 

7. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, Marine Biotechnology ERA-NET, 
ESFRI’s (Bijlage 6) 
Sinds kort worden de internationale verplichtingen van het VLIZ apart gerapporteerd. VLIZ 
maakte een nota op met de stand van zaken voor de activiteiten IOC-IODE, POGO, EMB, 
ESFRI’s, JPI Oceans, EMODNet en Marine Biotechnology ERA-NET. Jan Mees haalt enkele 
activiteiten van de European Marine Board (EMB) aan. Gert Verreet lichten enkele zaken 
toe van de andere organisaties. 
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8. Beleidsinformerende Nota “Overzicht van het onderzoekslandschap en de 
wetenschappelijke informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen” 
(Bijlage 7) 
Op vraag van OVAM maakte VLIZ i.s.m. Prof. Colin Janssen een Beleidsinformerende Nota 
(BIN) op met een overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke 
informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in Vlaanderen. De wetenschappelijke 
kerngroep alsook enkele externen (o.a. provincie West-Vlaanderen) hebben extra input 
aangeleverd. 
 
European Marine Board:  
- Policy paper Marine Biotech 
- Forum 
- Navigating the Future V (visie 2050) 
- Ocean science – Space meeting 
 
JPI Oceans:  
- Open call module mining 
- eVZW 
- Lissabon conferentie 
 
Als technologisch onderzoek: gemakkelijke financiering; voor andere thema’s moeilijker 
want FWO wil geen thematische financiering voorzien.  
 
LifeWatch is ERIC geworden 
 
EMBRC staat op punt ERIC te worden 
Algemeen: door Vlaamse overheid wordt herevaluatie gedaan van alle ESFRI’s, ERIC of niet. 
LifeWatch is een moeilijk geval, dus als we willen overleven zal het zijn sporen moeten 
verdienen.  
 
Twee nieuwe voorstellen voor opname in roadmap 2018 (zie informatieve bijlagen) 
eLTER 
DISSCO  
 
Bonus2 (50% EU + 50% lidstaten): pas opstart in nieuwe FP9; dit is in 2021 ten vroegste. Nu 
CSA Bonus met uitbreiding naar de Noordzee. Noorwegen, NL, VL, FR en UK  zouden 
meedoen. 
 

9. VLIZ-awards: aankondiging en oproep lectoren (Bijlage 8) 
a. North Sea Award 
b. Master Thesis Award 
c. Bachelor award (voor universiteiten en hoge scholen) 
d. Terugblik op Dr. Edouard Delcroix Prijs 
De jaarlijkse VLIZ-awards worden eerstdaags aangekondigd. Op vraag van Lode De Geyter, 
Algemeen directeur HOWEST, werd tevens een bachelorprijs ingevoerd t.w.v. 500 EUR. Op 
vraag van Marnix Pieters werd het reglement aangepast zodat Belgische onderzoekers die 
hun master afleggen aan een buitenlandse instelling tevens kunnen meedingen naar de 
prijzen. 
Actiepunt voor de leden van de kerngroep: bij lancering van de call zo breed mogelijk 
verspreiden. Zij die interesse hebben om als jurylid op te treden voor de VLIZ-awards 
mogen dit doorgeven aan Tina Mertens.  
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Op dinsdag 5 september vond de prijsuitreiking plaats van de winnaars van de Prijs 
Delcroix 2016. Dr. Irina Vetter van The University of Queensland, Australië (The Centre for 
Pain Research, Institute for Molecular Bioscience) ontving de hoofdprijs voor haar werk 
rond 'The pathophysiological mechanism of ciguatera’. Marjolein Vanoppen, Universiteit 
Gent (Particle and Interfacial Technology Group (PaInT)) ontving de aanmoedigingsprijs 
voor haar werk i.v.m. de desalinatie van zeewater. Beide laureates presenteerden hun 
werk voor een expertenpubliek op 6 september tijdens een eerste VLIZ Science Symposium 
rond Ocean and Human Health. 
 

10. Samenwerkingsovereenkomsten 
a. Quebec  

Jan Mees licht toe. De lopende samenwerking met L’Institut des Sciences de la Mer de 
Rimouski (UQAR-ISMER) - Québec, Canada, werd herbesproken tijdens het bezoek van 
Jan Mees op 2-5 oktober 2017.  
Jan Mees wijst er de MOG’s op dat er een jaarlijkse call is door Internationaal 
Vlaanderen voor kleine projecten met Quebec (5.000 - 10.000 euro). Marien/maritiem 
onderzoek staat in Quebec tegenwoordig hoog op de agenda wegens hun nieuwe 
onderzoeksstrategie. Vb. in 2017 liep er een project met VITO (remote sensing) en de 
havens. Ook bij FWO is er een enveloppe rond samenwerking met Quebec beschikbaar 
(enkel voor universiteiten).  
 

b. Santa Barbara (California)  
Er is via FIT een bespreking lopende om een samenwerkingsovereenkomst op te 
maken met UCSB (University College of Santa Barbara). Eind oktober zal Jan Mees naar 
Santa Barbara afreizen voor de ondertekening. De samenwerking is er gekomen op 
vraag van Vlaanderen rond klimaatgerelateerd onderzoek.  

 
c. Op vraag van NIOZ wordt besproken om een institutionele samenwerking voor de 

Noordzee op te zetten met verscheidene onderzoeksinstellingen. AWI, NIOZ, VLIZ en 
DTU zouden een samenwerkingsakkoord willen ondertekenen om aan de politiek het 
signaal te geven over hun samenwerking: uitwisselen van infrastructuur, mensen … en 
dit als meerwaarde om de Noordzee-samenwerking op verschillende manieren onder 
de aandacht te brengen.  
Gert Verreet voegt toe dat Minister-President Bourgeois op de Noordzeeconferentie 
in Göttingen (29 juli 2017) de lans heeft gebroken voor een macro-regionale strategie 
rond de Noordzee om de UK mee in de boot te houden (lees meer). Jan Mees meldt 
dat Nederland graag ook de Nederlands-Duitse samenwerking wil inbrengen in dit 
akkoord, en vraagt aan Vlaanderen om ook de Vlaams-Nederlandse samenwerking 
terug op te warmen. Gert Verreet merkt op dat dan zeker de VL-NL samenwerking 
rond aquacultuur moet mee opgenomen worden.    

 
11.    Varia 

 

Gert Verreet meldt dat het dossier rond de nieuwbouw van het VLIZ zijn normale gang aan 

het gaan is. De nieuwe plannen rond de InnovOcean campus worden op 20 november 

toegelicht. In voorjaar wordt een selectie gemaakt van een van de indienende 

architectenbureaus.  Wordt goed opgevolgd door de PMV. 

 

12. Data en locatie volgende vergadering  
 

http://www.geertbourgeois.be/nieuws/toespraak-noordzeeconferentie-in-gottingen


11 
 

Vrijdag 8 december 2017, 14u00, Gent -  in het nieuwe labo van Prof. Janssen, Coupure Links 

653, 9000 Gent. Blok F. 

 




