
Vlaams Instituut voor de Zee vzw 
Flanders Marine Institute 

Wetenschappelijke Commissie 

15 maart 2019 
Bijlage 2 

Informatieve bijlagen



Wetenschappelijke Commissie, 15 maart 2018  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 
CREST expert meeting  
Plaats en datum: Antartica , Marmara , Noordzee - donderdag 10 jan 2019 tot vrijdag 11 jan 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Opleiding schelpen  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area - woensdag 13 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

19th VLIZ Marine Science Day 2019  
Plaats en datum: Staf Versluys Center, Bredene woensdag 13 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 350 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Visit of Bask Delegation  
Plaats en datum: Adriatic , Antartica - dinsdag 26 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 12 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Test mini ROV's  
Plaats en datum: Marien Station Oostende  vrijdag 26 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

Wereldoceaandag - Pint of Science  
Plaats en datum: Vrijstaat O - maandag 20 mei 2019 tot woensdag 22 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Externe Organisatie: Pint of Science - Belgium 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Ledendag 2019  
Plaats en datum: Antartica , Marien Station Oostende , Marmara - vrijdag 21 jun 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Karen Rappé 

Slotconferentie CREST  
Plaats en datum: Greenbridge - donderdag 26 sep 2019 tot vrijdag 27 sep 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Externe Organisatie: Greenbridge 
Extern Contactpersoon: Noémie Wouters 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 
Financiering: CREST 

http://intra.vliz.be/nl/crest-expert-meeting
http://intra.vliz.be/nl/opleiding-schelpen
http://intra.vliz.be/nl/node/7512
http://intra.vliz.be/nl/visit-bask-delegation
http://intra.vliz.be/nl/test-mini-rovs
http://intra.vliz.be/nl/pint-science
http://intra.vliz.be/nl/ledendag-2019
http://intra.vliz.be/nl/slotconferentie-crest
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Dag van de Wetenschap 2019  
Plaats en datum: Marien Station Oostende , Simon Stevin - zondag 24 nov 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 1 000 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

20 JAAR VLIZ  
Plaats en datum: KVO Oostende - donderdag 28 nov 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 500 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Financiering: VLIZ 
 
 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 
 

JPI Oceans seminar January 2019  
Plaats en datum: Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts - donderdag 17 jan 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 120 
Extern Contactpersoon: De Raedemaecker Fien 
Contactpersoon VLIZ: Westmeijer George 
Financiering: CSA Oceans 2 
Rol van het VLIZ: support IT (Pieter) + registration (NathalieK) 

Grote Schelpenteldag 2019  
Plaats en datum: Marien Station Oostende - zaterdag 16 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 1 000 
Externe Organisatie: Natuurpunt/EOS/Strandwerkgroep/Prov. WVL 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

ETN Database  
Plaats en datum: Noordzee - donderdag 21 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers:25 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

COST Meeting  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area - vrijdag 22 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 60 
Externe Organisatie: COST 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

Studiedag Zeebad 'Gebruik van de Zee'  
Plaats en datum: Maritiem Instituut Mercator woensdag 24 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie:  
FOD Marien Milieu; VLA; Maritiem Instituut Mercator 
Contactpersoon VLIZ:  
Copejans Evy 

Marine Science Meets Maritime Industry - MSMMI  
Plaats en datum:  
CC Grote Post > Kleine Post + Panoramazaal woensdag 08 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 120 
Externe Organisatie: Blauwe Cluster 
Extern Contactpersoon: Overmeire Ann 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 
Financiering: Blauwe Cluster/VLIZ 

  

http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2019
http://intra.vliz.be/nl/20-jaar-vliz
http://intra.vliz.be/nl/jpi-oceans-seminar-january-2019
http://intra.vliz.be/nl/grote-schelpenteldag-2019-0
http://intra.vliz.be/nl/etn-database
http://intra.vliz.be/nl/cost-meeting
http://intra.vliz.be/nl/studiedag-zeebad-gebruik-van-de-zee
http://intra.vliz.be/nl/marine-science-meets-maritime-industry-msmmi


Wetenschappelijke Commissie, 15 maart 2018  3 
 

North Sea Wrecks  
Plaats en datum:  
Conference Hall , Reception Area maandag 13 mei 2019 tot woensdag 15 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel 

POGO 3-days Workshop  
Plaats en datum:  
Conference Hall , Noordzee , Reception Area, Spuikom  maandag 20 mei 2019 tot woensdag 22 mei 
2019 
Verwacht aantal deelnemers: 60 
Externe Organisatie: POGO 
Extern Contactpersoon: Brandi Bangle 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

WGMLEARN (back to back WS - POGO)  
Plaats en datum:  
IODE TR1 , IODE TR2  woensdag 22 mei 2019 tot vrijdag 24 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Externe Organisatie: Sorbonne Université - Laboratoire d'Océanographie de Villefranche 
Extern Contactpersoon: Jean-Olivier Irisson 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

EuroMarine hyperspectral satellite observation foresight workshop  
Plaats en datum:  
Conference Hall , Noordzee , Reception Area, Spuikom  dinsdag 04 jun 2019 tot donderdag 06 jun 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Extern Contactpersoon: heidi.dierssen@uconn.edu 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel 
Financiering: VLIZ/RBINS/NASA/... 

Oceans Past 2020 Conferentie  
Plaats en datum:  
Provinciaal Hof, Brugge donderdag 30 apr 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: Oceans Past 
Extern Contactpersoon: Ruth Thurstan , Thurstan, Ruth <R.Thurstan@exeter.ac.uk> 
Contactpersoon VLIZ: Wim De Winter 
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.  

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 
 

Vergadering Gebiedswerking Kust  
Plaats en datum: VMDC - vrijdag 11 jan 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 8 
Aantal deelnemers: 8 
Externe Organisatie: Gebiedswerking Kust 
Extern Contactpersoon: Theunynck Sylvia 
Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Workshop SALV-TWV  
Plaats en datum: Antartica , Noordzee - woensdag 23 jan 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 16 
Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 

http://intra.vliz.be/nl/north-sea-wrecks
http://intra.vliz.be/nl/pogo-3-days-workshop
http://intra.vliz.be/nl/wgmlearn-back-back-ws-pogo
http://intra.vliz.be/nl/node/7530
http://intra.vliz.be/nl/oceans-past-2020-conferentie
http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
http://intra.vliz.be/nl/vergadering-gebiedswerking-kust
http://intra.vliz.be/nl/workshop-salv-twv
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YES-SETAC 2019: meet the company  
Plaats en datum: Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering, Gent woensdag 06 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Aantal deelnemers: 129 
Externe Organisatie: YES-SETAC 
Contactpersoon VLIZ:  Schepers Lennert 
Rol van het VLIZ: standje met promotie VLIZ 

YES-SETAC 2019 trianing course  
Plaats en datum: Ghent University - Faculty of Bioscience Engineering, Gent - vrijdag 08 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: YES-SETAC 
Contactpersoon VLIZ: Schepers Lennert 
Rol van het VLIZ: On 8 February 2019 the Flanders Marine Institute (VLIZ) organises a training course 
"Marine environmental data: principles of good data management and access to open data resources". 
Within this course an overview of the main principles of good data management (documenting, archiving, 
data formatting, integration, and standardization) will be presented. There will be a focus on European 
open marine environmental spatial data types from different disciplines (biology, chemistry, geology, 
and physics) and how the data can be used. Participants will be trained hands onhow these marine 
European open data resources can be accessed and used for analysis in R. Lecturers: Britt Lonneville; 
Lennert Schepers and Paula Oset. 

Lezing voor VVOG Plus  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area - vrijdag 22 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Aantal deelnemers: 40 
Externe Organisatie: Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie 
Extern Contactpersoon: Cartrysse Urbain 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

ICES-WGMRE meeting (Working Group on Marine Renewable Energy)  
Plaats en datum: Antartica , Marmara - dinsdag 26 feb 2019 tot donderdag 28 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 10 
Externe Organisatie: Royal Belgian Institute of Natural Sciences  
Extern Contactpersoon: Bob Rumes 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Financiering: RBINS 

OTARY (SeaMade)  
Plaats en datum: Spuikom - dinsdag 26 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 13 
Externe Organisatie: Otary Rys NV 
Extern Contactpersoon: Fabienne Loral 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Financiering: Otary Rys NV 

Vergadering Provincie West-Vlaanderen 
Plaats en datum: Adriatic - woensdag 27 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 4 
Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 
Extern Contactpersoon: Pattyn Sandrine 
Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

HACK Belgium - Life Sustaining Oceans  
Plaats en datum: Tour & Taxis, Brussels - donderdag 28 mrt 2019 tot dinsdag 30 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 300 
Externe Organisatie: Hack Belgium, Greenbridge  
Extern Contactpersoon: Wouters Noémie 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

Bezoek Koperen Passer Brugge-Knokke  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area - woensdag 03 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 55 
Externe Organisatie: Koperen Passer Brugge-Knokke 
Extern Contactpersoon: Willy Adriansens, wadriansens@hotmail.com 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

http://intra.vliz.be/nl/yes-setac-2019-meet-company
http://intra.vliz.be/nl/yes-setac-2019-trianing-course-marine-environmental-data-principles-good-data-management-and-access
http://intra.vliz.be/nl/lezing-voor-vvog-plus
http://intra.vliz.be/nl/ices-meeting-0
http://intra.vliz.be/nl/otary
http://intra.vliz.be/nl/vergadering-provincie-0
http://intra.vliz.be/nl/hack-belgium-life-sustaining-oceans
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-brugge-knokke
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Bedrijfsbezoek Davidsfonds Jabbeke  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area - woensdag 17 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: Davidsfonds Jabbeke 
Extern Contactpersoon: Demeyer Johan 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

VI International conference on the Governance of Atlantic Ports (XIVth-
XXIth Centuries)  
Plaats en datum: Conference Hall, Noordzee, Reception Area, Simon Stevin - woensdag 24 apr 2019 tot 
vrijdag 26 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Extern Contactpersoon: Michael.Limberger@UGent.be 
Contactpersoon VLIZ: Nathalie Keersebilck 

Bezoek studenten KULeuven  
Plaats en datum: Noordzee - dinsdag 30 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Externe Organisatie: KU Leuven 
Extern Contactpersoon: filip.volckaert@kuleuven.be 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

UPV Studiedag  
Plaats en datum: Conference Hall - donderdag 23 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 60 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

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 
 
 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 
Governance in Fisheries - Utrecht University  
Plaats en datum: Spuikom - vrijdag 08 feb 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 4 
Externe Organisatie: Universiteit van Utrecht 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
Rol van het VLIZ: Overleg rond Onderzoek inzake Fisheries Governance 

Europees Kampioenschap "Meeuwen schreeuwen"  
Plaats en datum: Café De Verloren Gernoare, Stationsplein 3, De Panne - zondag 24 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: Provincie West-Vlaanderen NME 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 
Rol van het VLIZ: VLIZ in jury 

UNESCO-dag  
Plaats en datum: Mechelen Stadhuis en Belfort van Mechelen - vrijdag 17 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: EWI en Vlaamse UNESCO Commissie 
Extern Contactpersoon: Gert Verreet 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
Financiering: EWI en VL UNESCO 
Rol van het VLIZ: VLIZ steunt de sessie rond IOC- Oceaan gerelateerde dossiers 
 

http://intra.vliz.be/nl/bedrijfsbezoek-davidsfonds-jabbeke
http://intra.vliz.be/nl/node/7378
http://intra.vliz.be/nl/node/7378
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-studenten-kuleuven
http://intra.vliz.be/nl/upv-studiedag
http://intra.vliz.be/nl/node/7856
http://intra.vliz.be/nl/governance-fisheries-utrecht-university
http://intra.vliz.be/nl/europees-kampioenschap-meeuwen-schreeuwen
http://intra.vliz.be/nl/unesco-dag
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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 (44) 

1. 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 

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:  

11-12 februari 2019: deelname aan eerste WECANET Annual Assembly in Thessaloniki 
(Griekenland) 

2. 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 
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Looptijd: Vanaf 2019-01-01 
Financiering: EU 
Project lead VLIZ: Lisa Devriese 
Project coördinator: Mariana Mata Lara (Geonardo) 
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4927 

AQUA-LIT zal de aquacultuursector voorzien van een toolbox om de afval op 3 manieren te 
beperken: preventie en reductie, monitoring en kwantificatie, en verwijderen en recyclage. 
Verder zal AQUA-LIT het huidige beleid evalueren en beleidsaanbevelingen doen voor 
beterebesluitvorming in de aquacultuursector. 

Recente activiteiten en producten:  

Project gestart in januari 2019. KO meeting is doorgegaan op 21-22 januari 2019 in 
Boedapest. VLIZ is coördinator van WPII. 

3. Association of European Marine Biological Laboratories Expanded 
(ASSEMBLEPLUS) 
Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2021-08-31 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 
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:  

• ASSEMBLE Plus Transnational Access-webpagina's zijn aanzienlijk verbeterd: het 
bieden van aanzienlijk meer bruikbare informatie over de geleverde services 

• De service database is bijgewerkt: alle services zijn hernoemd en opnieuw onder 
categorien gebracht 

• Knowedge Transfer Platform: relevante publicaties en relevante databases zijn 
geÃ¯dentificeerd en opgenomen in op imis-gebaseerde zoekacties 

• Nieuwe ASSEMBLE Plus-website gemaakt en eerste bewerkingen voltooid. 
Doorschuiven aan het A+ management wordt snel verwacht - zij zullen het werk 
overnemen 

• Transnational Access Call 3 geopend en gesloten: 85 aanvragen ontvangen 
• Eerste voorbereidingen voor een FAIR data workshop in april 

4. BANOS CSA â€˜Towards a Baltic and North Sea research and 
innovation programme’ (BANOS CSA) 
    â€˜Towards a Baltic and North Sea research and innovation 
programme’ 
Looptijd: Vanaf 2018-11-01 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 
Project coördinator: Andris Andrusaitis 

http://www.vliz.be/imis?proid=4927
http://www.assembleplus.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4868
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BANOS CSA algemene doelstelling richt zich op ontwikkelen van de nodige voorwaarden voor 
een langetermijn coordinatie en afstemming van de inspanningen van de landen rondom de 
Baltische Zee & Noordzee inzake onderzoek & innovatie, door het opzetten van een 
gezamenlijk kader programma voor Onderzoek en Innovatie. BANOS CSA wordt 
gecoordineerd door BONUS EEIG (TFEU Art 185) en vertegenwoordigd door de onderzoek- en 
innovatie financierende instellingen in de landen rondom de Baltische en Noordzee. 

Recente activiteiten en producten:  

• Deelname als spreker 'perspectief Noordzee lidstaat' en panel-lid aan de Stakeholder 
lunchmeeting Brussel, 12 februari 2019 

• Deelname en bijdrage aan BANOS Brand workshops; 1/02 en 12/02, Brussel 
• Voorbereidingen bij en deelname aan Scoping Workshop voor de Strategische Agenda 

Onderzoek en Innovatie, 12/02 
• Ondersteuning bij activiteiten WP1, identificeren van elementen voor het toekomstig 

programma, vanuit Vlaanderen en BelgiË 
• Promotie en netwerking BANOS doelstellingen bij Vlaamse, Belgische en Europese 

stakeholders 

5. 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, windâ€¦) nabij de kust en op land te verhogen en dit in het kader van 
kustveiligheid. 

Recente activiteiten en producten:  
10-11 januari 2019: expert meeting te Oostende 
voorbereiding slotconferentie die plaatsvindt op 26-27 september 2019 
voorbereiding data paper rond data archeologie srandprofielen 

6. Collaborative land sea integration platform (COASTAL) 
Looptijd: Vanaf 2018-05-01 
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:  

• Afwerking sectorale werktafels 
• Voorbereiding multi actor labs 
• Overleg met Kabinet Noordzee (De Backer) voor toelichting van het project en link 

met het MRP (23/01) 

http://www.crestproject.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4548
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7. Coordination action in support of the implementation of the Joint 
Programming Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' 
(CSA Oceans 2) 
Looptijd: Van 2016-03-01 tot 2019-02-28 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker 
Project coördinator: David Cox, Belspo 
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=489 

CSA Oceans 2 heeft als doel de implementatie van de Strategische Onderzoeks- en 
Innovatieagenda (SRIA) van JPI Oceans te ondersteunen. CSA Oceans 2 zal nauw aansluiten 
bij de JPI Oceans-structuren en hen betrekken bij de CSA-activiteiten. 

Recente activiteiten en producten:  
- Op 17 Januari organiseerde het CSA Oceans 2 project in samenwerking met JPI Oceans een 
seminarie in Brussel waarop de acties en projecten van JPI Oceans in de kijker stonden.  
 
- Sinds 31 januari 2019 is het CSA project afgelopen. 
 

8. COST-Oceans Past Platform (OPP) 
Financiering: COST 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

OPP heeft tot doel het belang en de waarde te begrijpen van mariene hulpbronnen voor de 
samenleving in Europa, om te helpen de toekomst van kusten en oceanen vorm te geven. De 
stelt de vraag â€‹â€‹wanneer, hoe en met welke sociaaleconomische, politieke, culturele en 
ecologische implicaties de mens het mariene leven heeft beÃ¯nvloed, vooral in de Europese 
zeeËn in de laatste twee millennia http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1403 

Recente activiteiten en producten:  

• voorbereiding eindrapport 

9. Creating negative CO2 emissions via enhanced silicate 
weathering (ESW) 
    Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering 
Looptijd: Van 2019-02-01 tot 2023-01-31 
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 geÃ¯ntegreerd 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:  
project gestart met KO meeting op 18 febr 
initieel worden de 6 aanwezige mesocosm gebruikt. Deze werden reeds operationeel 
gemaakt en 'bevolkt' met wadpieren. Wekelijkse staalnames worden dr UA uitgevoerd VLIZ 
voert de pH, TA & DIC analyses uit. 

http://www.vliz.be/imis?proid=489
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vanaf volgende wordt de opstelling uitgebreid met 16 bakken. Aanleg van een overkapping 
is in voorbereiding 

10. 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 2022-04-30 
Financiering: Interreg 
Project lead VLIZ: Michiel Vandegehuchte 

SeaBioComp wil demonstratoren van innovatieve thermoplastische biocomposieten 
ontwikkelen, met: â€¢ minstens gelijkwaardige mechanische eigenschappen, â€¢ afhankelijk 
van de toepassing een duurzaamheid op maat (2 tot> 20 jaar), â€¢ met verminderde CO2-
uitstoot (30%) en verminderde ecotoxische impact (door microplastics). 

Recente activiteiten en producten:  

SeaBioComp - 2 zeeËn Interreg proposal werd goedgekeurd. 

Opstartmeeting voorzien op 1 april 2019.  

11. Dumpsites of Munitions: Integrated Science Approach for Risk 
and Management (DISARM) 
      Dumpsites van munitie: GeÃ¯ntegreerde Wetenschappelijke 
aanpak van Risico en Management 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

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 
geÃ�ntegreerde wetenschappelijke aanpak te ontwikkelen om risicobeoordeling en beheer 
van mariene chemische munitiedumpsites wereldwijd te ondersteunen. 

Recente activiteiten en producten:  

The SBO DISARM project (Paardenmarkt dumpsite) has been accepted. The project will start 
on Jan. 1, 2020 for a period of 4 years. 

12. 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: Klaas Deneudt 

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. 
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Recente activiteiten en producten:  

• Deelname aan en presentatie op Kick-off meeting in januari 2019 (Praag). 
• Overleg met LifeWatch ERIC met betrekking tot de betrokkenheid in de 

werkpakketten en de taakverdeling. VLIZ zal samen met HCMR LifeWatch 
vertegenwoordingen in het WP9: "FAIR data in the Marine domain". 

• InitiËele input naar WP9 verstrekt in verband met relevante mariene data systemen 

13. Eurofleets+ 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

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:  
KO Meeting voorzien te Galway 5-7 maart 
VLIZ neemt deel in transnational acces met Simon Stevin en ROV en robotica. VLIZ draagt ook 
bij tot visie en ontwikkeling duurzame TNA onderzoeksschepen 

14. European Marine Biological Resource Centre - Belgium 
(EMBRC.be) 
Looptijd: Van 2015-01-01 tot 2018-12-31 
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, â€˜omics’ platformen en faciliteiten voor structurele biologie en beeldvorming. 

Recente activiteiten en producten:  

EMBRC heeft een vernieuwde fwo financiering voor twee jaar ontvangen. Het Assemble+ 
project waarbij transnational acces vr embrc landen wordt ondersteund. Het EMBRC 
consortium ontving reeds 6 aanvragen om de aangeboden infrastructuur van de vlaamse 
partners te kunnen gebruiken.  

15. European Marine Observation and Data Network - Central Portal 
(EMODnet Central Portal) 
      Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centrale Portaal 
Looptijd: Vanaf 2013-12-01 
Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 
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. 

http://www.vliz.be/imis?proid=4522
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Recente activiteiten en producten:  

• New functionalities in the geoviewer of the Central Portal: sub-theme grouping, 
styling of attribute table (GetFeatureInfo) of internal and external layers and zoom-to-
layer functionality. 

• Increase offer of data products in the Central Portal: over 45 new layers. 
• Prototype of new version of the query tool presented to Marine Knowledge expert 

group in September. Release snapshot of the new version of the query tool in 
December. 

• European Atlas of the Seas published (Secretariat) 

16. 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 
Project coördinator: OGS 
Website: www.emodnet-chemistry.eu 

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:  

• Attended final meeting end January. 
• Project won't have direct continuation, new proposal to be submitted. There will be a 

gap. 
• VLIZ contribution as data provider, chemical data from LifeWatch campaigns. 

17. 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: Paula Oset Garcia 
Project coördinator: HCMR 
Website: www.emodnet-ingestion.eu/ 

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:  

• Final meeting beginning of April. 
• VLIZ is processing biological data submitted by Deltares. 
• Contributed with data from industry (e.g. nearshore bathymetric data from DEME), 

and bathymetric data collected with the multibeam system on board of the Simon 
Stevin (submission phase). 

https://www.emodnet-ingestion.eu/
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18. European Marine Observation and Data Network- Biology 
(EMODnet Biology) 
      Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie 
Looptijd: Van 2017-04-19 tot 2019-04-19 
Financiering: DGMARE 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 
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:  

• Project renewal period starting mid-april and running until 2021. 
• European Atlas of Marine Life was launched in the end of 

December: http://www.emodnet-biology.eu/about-atlas  
• New version of the download toolbox:  

http://www.emodnet-biology.eu/news-0?p=show&id=6720 

• Next meetings: Stakeholder meeting and GA 15-17th May. 
• Collaboration with WWF Belgium for the marine part of the Living Planet Report. 

Attended the LPR Scientific Committee on 01/03/2019. 

19. 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 2020-04-30 
Financiering: BRAIN 
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

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:  

verankeringen vr de "hard substrate garden" werden begin 2019 gerecupereerd (pogingen 
wgs weersomstandigheden sinds oktober gefaald). EÉn mooring is verloren, een andere was 
gezonken maar kon net als de derde worden gerecupereerd. Aanpassingen/verbeteringen 
aan de setup worden uitgevoerd en verankeringen moeten ten laatste eind maart terug 
worden uitgezet. 

20. Expo: WOI - Battle for the North Sea 
      Expo: WOI - Slag om de Noordzee 

http://www.vliz.be/imis?proid=4871
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Financiering: Toerisme 
Project lead VLIZ: Jan Seys 
Project coördinator: Carl De Caluwé 
Website: www.vliz.be/battle-for-the-north-sea/nl 

Deze expo in het Provinciaal Hof op de Markt te Brugge (21-4 tot 31-8-2018) handelt over 
WO I en de Zee. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met toeristische diensten (met 
sponsoring door Toerisme Vlaanderen), en binnen een stuurgroep van WO I experten, 
inclusief de stedelijke musea Brugge, het Kabinet van de Gouverneur, curator Tomas 
Termote, het Legermuseum, etc. Extra sponsoring is verkregen via tal van privÉbedrijven en 
overheidsinstellingen. 

Recente activiteiten en producten:  

Project afgesloten, na beËindigen expo op 31 augustus 2018 en financiËle afhandeling. 

21. 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) 
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:  

Project goedgekeurd. Kick Off meeting gepland op 14 en 15 maart. 

22. Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote 
sensing of aquatic environments (HyperMaq) 
Looptijd: Van 2016-12-01 tot 2019-11-30 
Financiering: Belspo 
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 
Project coördinator: Kevin Ruddick 

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:  
Ontwikkeling van het PANTHYR meetplatform verloopt volgens plans. Bouw tweede unit is 
ingepland. Installatie op zee wordt later dit jaar gepland.  
Opvolging met AQUALOOKS project verzekerd 

http://www.vliz.be/battle-for-the-north-sea/nl
http://www.vliz.be/imis?proid=4928
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23. Implementing EOSC: ESFRI driven Open Science (EOSC ESFRI 
RDM) 
Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2020-03-31 
Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

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:  

Project goedgekeurd. Zal starten in april 2019. 

24. Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval 
with bidirectional remote sensing data (AQUALOOKS) 
Looptijd: Van 2019-06-01 tot 2022-12-01 
Financiering: Belspo 
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 
Project coördinator: Kevin Ruddick 

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:  

project goedgekeurd - start datum wordt juni ofwel september 

25. Integrated Carbon Observing System (ICOS.be) 
Looptijd: Van 2012-01-01 tot 2018-12-31 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Thanos Gkritzalis 
Project coördinator: Reinhard Ceulemans 
Website: www.icos-belgium.be/ 

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:  

tweede meetboei geleverd als redundante boei. Deze meetboei wordt nu gemonteerd en zal 
in april de huidige boei vervangen op zee. Met deze tweede boei wordt de datastroom niet 
onderbroken tijdens de lange onderhoudsperiodes van de boeien.   

26. INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe (INTERTIDE) 
Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-12-31 
Financiering: FWO 

http://www.icos-belgium.be/
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Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 
Project coördinator: Universiteit Antwerpen 

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:  

• Opstart voorbereiding Workshop 1 (Bordeaux - mei 2019)   

27. Joint European Research Infrastructure network for Coastal 
Observatory -Novel European eXpertise for coastal observatories 
(Jerico-Next) 
Looptijd: Van 2015-09-01 tot 2019-09-01 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 
Project coördinator: Ifremer 
Website: www.jerico-ri.eu/ 

Binnen JERICO-Next wordt er gestreefd naar het onderhouden van een pan-Europees netwerk 
van mariene observatoria dat werd opgezet binnen het FP7 project JERICO.  
VLIZ zal deelnemen aan: 
WP3: Innovations in Technology and Methodology  
WP4: Valorisation through applied joint research 
WP5: Data Management 
UGENT-PAE zullen in onderaanneming bijdragen tot WP3 en WP4. 

Recente activiteiten en producten:  

• Voorzitten van de sessie 'Harmonisation of the optical biological data flow and 
initiation of a white paper' tijdens de 2-daagse workshop 'Chlorophyll fluorescence 
observaties' (5-6 december 2018). 

• Voorbereidende vergadering 31/01/2019 en 01/02/2019 vervolg project Jerico 3. 
• Publication of FCM data in IPT, to be harvested and integrated in EMODnet Biology in 

the coming weeks. 

28. Lead Alternative Fishing Weights 
      Visloodalternatieven 
Looptijd: Van 2018-09-24 tot 2019-06-30 
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:  

testfase lopende 

29. 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 

http://www.jerico-ri.eu/
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Project lead VLIZ: Thomas Verleye 
Website: www.recreatievezeevisserij.be 

Ontwikkeling en uitvoering van een protocol voor de systematische monitoring van de 
recreatieve zeevisserijsector (visserij-inspanning, plaatsbepaling, vangsten, etc.). 

Recente activiteiten en producten:  

• Aanvang uitgebreide BIN-rapportering 2018-resultaten met executive summary voor 
beleidsmakers 

• Dataverzamelingsproces 2019 lopende 

30. Marine Robotics Centre 
      Marien Robotica Centrum 
Looptijd: Vanaf 2018-01-01 
Financiering: Hercules 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

VLIZ zet een Marien Robotica Centrum op om mariene innovatieve onderzoeksactiviteiten 
met autonome platformen te stimuleren. 

Recente activiteiten en producten:  

- Aanwerving van manager (Wieter Boone) en technical engineer (Fred Fourie) van het MRC 

- Opvolging van aankoopdossier AUV en USV 
- inplanning training en testen 

31. New Strategies for monitoring and risk assessment of 
Hazardous chemicals in the marine (NewSTHEPS) 
Looptijd: Van 2014-12-01 tot 2019-08-03 
Financiering: BRAIN 
Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 
Website: www.newstheps.be/ 

Binnen dit project zullen nieuwe en geÃ¯ntegreerde passieve staalnametechnieken in 
mariene wateren verder uitgewerkt worden. Focus ligt op de kwantificatie van 
micropolluenten en metalen. Coördinator is OD Natuur. VLIZ is subcontractant voor de opzet 
van een website en databeheeractiviteiten met oog op de verdere uitbouw van de INRAM en 
ENDIS-RISKS databank. 

Recente activiteiten en producten:  

• Project Overleg (15/02/2019) 

32. North Sea Wrecks - an opportunity for blue growth (NSW) 
      Noordzeewrakken - een opportuniteit voor blauwe groei 
Financiering: Interreg 
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 
Project coördinator: SÃ¼nhilde Kleingartner, German Maritime Museum, Bremerhaven 

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. 

http://www.newstheps.be/


Wetenschappelijke Commissie, 15 maart 2018  18 
 

Recente activiteiten en producten:  

Eerste follow-up meeting van het project gehad. De initiËle wrakselectie voor de Belgische 
bijdrage aan het project is voltooid. De eerste in situ inspecties van de wrakken zijn gestart. 

33. Optimizing and Enhancing the Integrated Atlantic Ocean 
Observing System (ATLANTOS) 
Looptijd: Van 2015-04-01 tot 2019-07-01 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 
Project coördinator: GEOMAR 
Website: www.atlantos-h2020.eu/ 

AtlantOS tracht het huidige gefragmenteerde oceaan observaties in de Atlantische Oceaan 
beter te integreren tot een efficiËnt fit-for-purpose Atlantisch Oceaan Observatie Systeem 
(IAOOS). 

Recente activiteiten en producten:  

• Final meeting end of March. 
• Recent contribution to WP7 (D7.15), mapping EurOBIS data providers IMIS IDs to 

EDMO codes. 

Eind meeting en eerste International AtlantOS Symposium op 25-28 Maart in Parijs. 

34. PC4C- Impact of airgun sound exposure on fish: integrating 
population-level modelling and collection of empirical data 
(PCAD4COD) 
Looptijd: Van 2017-04-01 tot 2019-09-03 
Financiering: IOGP 
Project lead VLIZ: Jan Reubens 
Project coördinator: Hans Slabbekoorn 
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4861 

PCAD4COD is een project waarbij verschillende domeinen geÃ¯ntegreerd worden om de 
impact van airgun geluid op vis in te schatten. Modellen worden gecombineerd met het 
inzamelen van data omtrent gedrag, fysiologie, groei en maturatie. Het VLIZ is betrokken bij 
het verzamelen van velddata adhv acoustische telemetrie. 

Recente activiteiten en producten:  

• Alle receivers werden opgehaald (20 van de 21 receivers kunnen recupereren) 
•  Alle data werd toegevoegd aan de ETN databank 
•  Intrim rapport werd ingediend aan de JIP. Eindrapport wordt verwacht tegen eind 

maart 2019 
•  Data-analyses volop aan de gang in het kader van doctoraat Inge van der Knaap 
• OP 8 februari 2019 vond een overleg plaats te KBIN ihkv onderwatergeluid metingen. 

Hierbij waren er vertegenwoordigers van KBIN, VLIZ, WMR en ULeiden aanwezig en 
werden mogelijke samenwerkingen besproken.  
 

35. Providing an open collaborative space for digital biology in 
Europe (EOSC-LIFE) 

https://www.atlantos-h2020.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4861
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Looptijd: Van 2019-03-01 tot 2023-02-28 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

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:  

Kick-off vergadering zal doorgaan in Noordwijk (NL) op 20-21 maart. 

36. 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) Taxonomic 
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 worden momenteel intern 
besproken. 

 
ALGEMEEN 

• De ingediende aanvraag bij FWO IRI 2018 voor financiering van LifeWatch 2019-2022, 
werd na positieve review en verdediging voor de FWO Science Commission 
beoordeeld door de FWO Strategy Commission. Na het aanleveren van bijkomende 
info werd eind December een toekenningsbrief ontvangen waarin financiering werd 
toegekend voor 2019 en 2020. Er zal in 2020 een nieuwe aanvraag moeten worden 
ingediend. 

• De kick-off meeting van het H2020 ENVRI FAIR project ging door op 14-16 januari 
2019 in Praag. De rol van het VLIZ hierin wordt verder overlegd met de LifeWatch 
ERIC. 

http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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• Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het geÃ¯ntegreerd VLIZ-INBO 
LifeWatch rapport 2017-2018 op te maken. Dit rapport zal eind maart ingediend 
worden bij FWO Vlaanderen. 

• Op 5 december organiseerde het VLIZ de vierde LifeWatch.be Project Meeting. Tijdens 
deze vergadering kwamen de Belgische LifeWatch partners samen om hun behaalde 
resultaten en geplande activiteiten, en eventuele samenwerkingen te bespreken. 

• Op 13 en 14 december 2018 vond in Ljubljana de eerste Working Meeting on 
LifeWatch-ERIC Data Centres plaats, waarop VLIZ ook aanwezig was. 

• Van 19 tot 20 december vond de derde LifeWatch General Assembly plaats in Sevilla. 
Hiervoor werd door VLIZ een PowerPoint presentatie voorbereid met de voortgang 
van het Vlaamse en Belgische LifeWatch project. 

 
OUTREACH 

• Er werd een nieuwsbericht gepost over het gebruik van de data en netwerken van het 
LifeWatch observatorium in het Kustportaal 
(http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6628). 

• Sinds het najaar 2018 wordt binnen het LifeWatch vis telemetrie netwerk een nieuw 
type uitwendige zender gebruikt op paling. Het bericht dat strandjutters een 
vergoeding kunnen krijgen bij het vinden van zo’n zender op het strand of in hun 
netten werd initieel verspreid via Facebook door Pieterjan Verhelst, een gebruiker van 
de LifeWatch infrastructuur verbonden aan de Universiteit Gent. Dit nieuws werd in 
november 2018 sterk opgepikt door de media en gaf aanleiding tot verschillende 
artikels, onder andere in de Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. 
Er werd ook een interview gegeven voor Radio 2. Voor een overzicht van de media 
berichten, zie http://lifewatch.be/en/tracking-fish-trails. In januari 2019 werd er een 
nieuwsbericht gewijd aan het feit dat deze oranje zenders vlot terug gevonden 
worden door strandjutters en toeristen 
(http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6666). 

• Er werd een nieuwe use case toegevoegd aan de website over het gebruik van de R 
package wateRinfo van INBO, en hoe je getijden data kan gebruiken om het 
migratiegedrag van de paling te begrijpen (http://lifewatch.be/en/tutorials-use-cases-
0, https://ropensci.org/blog/2019/01/22/waterinfo-tidal-eel/). 

• Het paling onderzoek van Pieterjan Verhelst in het Albert Kanaal werd samen gevat in 
Science Trends: “When eels can’t go with the flow”(https://sciencetrends.com/when-
eels-cant-go-with-the-flow/). 

• Tijdens de 8th Young Environmental Scientists Meeting (YES-SETAC) in Gent (5-10 
februari 2019) gaven leden van het LifeWatch VLIZ team een cursus over “Marine 
environmental data: principles of good data management and access to open data 
resources”(http://lifewatch.be/en/events/8th-young-environmental-scientists-
meeting-yes-setac) 

• In het kader van “International Day of Women in Science”werd er getweet over de 
omzwervingen van de vrouwelijke gezenderde meeuwen in het LifeWatch 
vogelzendernetwerk 
(https://twitter.com/LifeWatchVLIZ/status/1094940409430765568). 

• Op de VMSD2019 (13 maart) zal er opnieuw een grote LifeWatch demostand 
aanwezig zijn, met 4 demo sessies over verschillende aspecten van het LifeWatch 
observatorium, 1 demo sessie over WoRMS, en 1 informatieve poster over de data 
archeologie activiteiten. 

• 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. 

 

http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6628
http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6666
http://lifewatch.be/en/tutorials-use-cases-0
http://lifewatch.be/en/tutorials-use-cases-0
https://ropensci.org/blog/2019/01/22/waterinfo-tidal-eel/
https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/
https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/
http://lifewatch.be/en/events/8th-young-environmental-scientists-meeting-yes-setac
http://lifewatch.be/en/events/8th-young-environmental-scientists-meeting-yes-setac
https://twitter.com/LifeWatchVLIZ/status/1094940409430765568
https://twitter.com/LifeWatchVLIZ
http://www.lifewatch.be/news
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TAXONOMIC BACKBONE 
De verschillende activiteiten van de taxonomic 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 

 
OBSERVATORIUM 
Vis telemetrie netwerk 

• Alle receivers van het BDNZ + Westerschelde 2 en 3 werden uitgelezen. 
• Er werden 73 palingen gezenderd. 
• Op 22 maart 2019 zal de MC1 van COST Action CA18102 doorgaan. We verwijzen 

hierbij naar COST-ETN. 
• Jolien Goossens haalde een FWO-mandaat binnen. Ze startte op 1 januari 2019 als 

doctoraatsstudent aan UGent-Marbiol. Jan Reubens is copromotor vanuit het VLIZ. In 
dit doctoraat wordt het bewegings- en migratie gedrag van Zeebaars in het BDNZ 
onderzocht om het beheer hier beter op af te stemmen. Hiervoor zal gebruik 
gemaakt worden van het LifeWatch observatorium (Fish Acoustic Receiver Network). 

• Er verschenen drie nieuwe A1 publicaties over het vis telemetrie netwerk: Reubens et 
al., 2019; Verhelst et al.; 2018a en Verhelst et al 2018b (zie onderaan bij publicaties). 

• Op vrijdag 7 december 2018 heeft Pieterjan Verhelst van Universiteit Gent zijn 
doctoraat, getiteld “European eel (Anguilla anguilla L.) movement behaviour in 
relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from acoustic 
telemetryâ€�, publiek verdedigd. Zijn onderzoek maakt deel uit van het LifeWatch vis 
telemetrie netwerk. 

• Het paling onderzoek van Pieterjan Verhelst in het Albert Kanaal werd samen gevat in 
Science Trends: “When eels can’t go with the flow”(https://sciencetrends.com/when-
eels-cant-go-with-the-flow/). 

 
Vogelzendernetwerk en BirdCamera's  

• Er verscheen een nieuwe A1 publicatie: Santos et al. 2019 (zie onderaan bij 
publicaties). 

• Verder zijn er geen nieuwe activiteiten te vermelden voor het vogelzendernetwerk en 
de BirdCamera’s sinds de vorige informatieve bijlagen. 

 
Akoestisch netwerk voor detectie bruinvissen mbv C-PODS 

• Een IMEC thesisstudent (UGent) werkt dit jaar op het ontwikkelen van een autonome 
sensor die bruinvis echolocatie continu kan opnemen, alsook elk uur enkele minuten 
het achtergrondgeluid kan opnemen. Hierbij wordt in eerste instantie gewerkt met 
dezelfde hydrofoon als van de huidige C-POD om het systeem te testen. Daarna 
wordt verder gezocht naar de beste optie om zowel laagfrequent (achtergrondgeluid) 
als hoogfrequent geluid (bruinvis echolocatie) op te nemen. De levensduur van dit 
systeem is van groot belang, dit moet de drie maand overschrijden. 

https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/
https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/
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• De nieuwe mooring tripodes voor de C-POD werden op 10 locaties uitgezet in het 
najaar van 2018. Ondertussen zijn reeds 3 stations uitgelezen en opnieuw 
geÃ¯nstalleerd. De data zijn van hogere kwaliteit dan met de oppervlakte ophanging 
aan een boei. 

• IMBRSEA studente Nikola Piesinger is een MSc thesis studente die zal werken op de 
impact van heien op de verspreiding van bruinvissen. Begeleiders van deze thesis zijn 
Dr. Bob Rumes (OD Natuur) en Dr. Elisabeth Debusschere (VLIZ). 

 
Sensor netwerk van akoestische vleermuis detectors en MOTUS netwerk 

• Een IMEC thesisstudent werkte dit jaar op de software component van de BatCorder. 
Het doel bestaat erin om de herkenningssoftware voor bat calls te optimaliseren. 

• Een UGent bachelor student werkt dit jaar op de validatie van de opgenomen batcalls 
langsheen de Belgische kust. 

• MOTUS tracking network: derde station om op een Belwind turbine geplaatst te 
worden, wordt klaargemaakt. Deze is aanvulling op de twee kuststations In Koksijde 
en Heist. Op deze manier kan migratie ecologie van de vleermuizen langsheen de 
Noordzeekusten in kaart worden gebracht. Installaties werden gerealiseerd in 
samenwerking met Bionatuuronderzoek en WUR. 

 
Fytoplankton sensors: Flow Cytometer (FCM) en FlowCAM 

• De FCM heeft een grondig onderhoud gekregen met de installatie van een vernieuwde 
camera lens en optimalisatie van de software. Dit zal leiden tot kwalitatievere foto’s 
en het aantal foto’s per staal werd ook verhoogd. 

• De FlowCam stalen van 2018 zijn reeds geanalyseerd. 
• De Data paper over de FlowCAM data 2017-2018 wordt gefinaliseerd en de data 

wordt via MongoDB in de data explorer aangeboden. 
• De software die gebruikt wordt voor de automatische classificatie van de FlowCam 

beelden (VisualSpreadsheet) wordt als weinig efficiËnt ervaren. Daarom werd een 
samenwerking aangegaan met het Instituto de FÃsica de Cantabria (IFCA) om te 
onderzoeken of de deep learning algoritmes die zij ontwikkeld hebben hiervoor 
gebruikt kunnen worden. 

 
ZoÖplankton sensors: ZooScan en VPR 

• De ZooScan werd verder ingeschakeld voor de verwerking van zoÖplankton stalen 
verzameld tijdens de maandelijkse LifeWatch staalname campagnes. Stalen tot en 
met oktober 2018 werden verwerkt. 

• In februari 2019 startte Jolien Claes een stage met de ZooScan, ten einde de 
verkregen lengtemetingen verder te valideren en te beschrijven. 

• In februari 2019 testten Josef Koch en Simon Hansul (Ugent) of de ZooScan LifeWatch 
infrastructuur inzetbaar is voor geautomatiseerde tellingen van Daphnia (Amphipoda: 
Ischyroceridae). 

• De datapaper over zooplankton werd ingediend bij Geoscience Data Journal. 
• In Februari 2019 startten twee contracten, Roeland Develter & Anouk Ollevier, voor 

optimalisatie van de VPR. 

 
Staalnamecampagnes en stalen bibliotheek 

• De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verdergezet. Naast de gebruikelijke 
inzet van sensoren en staalnames (zooplankton, fytoplankton, macrobenthos, 
nutriËnten, pigmenten en turbiditeit), worden tijdens deze campagnes ook stalen 
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genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, FCM, VPR), en de 
stalenbibliotheek. 

• De datapaper over waterkwaliteit (pigment, nutriËnt, turbiditeit) werd ingediend bij 
Nature Scientific Data. 

• In het kader van BeRMS2020 werden specifieke staalnames georganiseerd op station 
780 die door specialisten (als vrijwilligers) zullen worden uitgewerkt. 

• Het doctoraat van Anja Nohe werd ingediend. Een groot deel van de thesis gaat over 
de valorisatie van de pigment datareeks die tijdens de LifeWatch staalname 
campagnes werd opgebouwd. Jonas Mortelmans van VLIZ is co-auteur van hoofdstuk 
5 “Long-term phytoplankton trends and variability in Phaeocystis blooms in the 
BPNSâ€�. 

 
DATA ARCHEOLOGIE 

• Afwerking overkoepelende dataset over historisch Keniaans -Belgische 
onderzoeksdata 

• Afwerking en indiening datapublicatie over historisch Keniaans -Belgische 
onderzoeksdata 

 
DATA SERVICES  

• Voor de data services is er niets te melden sinds de vorige informatieve bijlagen. 

 
MEETINGS 

• 13-14 december 2018, Ljubljana: 1st Working Meeting LifeWatch-ERIC Data Centres 
• 19-20 december 2019, Sevilla: 3rd LifeWatch ERIC General Assembly 
• 14-16 januari 2019, Praag: Kick off meeting ENVRI-FAIR 
• 5-10 februari 2019, Gent: 8th Young Environmental Scientists Meeting (YES-SETAC) 

 
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. 

• Deschutter, Y.; De Schamphelaere, K.; Everaert, G.; Mensens, C.; De Troch, M. (2019). 
Seasonal and spatial fatty acid profiling of the calanoid copepods Temora longicornis 
and Acartia clausi linked to environmental stressors in the North Sea. Mar. Environ. 
Res. In Press (Corrected Proof). 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008. 

• Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; 
Hernandez, F.; Pauwels, I. (2019). The need for aquatic tracking networks: the 
permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal Biotelemetry 7(2). 
https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8. 

• Santos, C.S.A.; Loureiro, S.; Sotillo, A.; MÃ¼ller, W.; Stienen, E.W.M.; de Neve, L.; Lens, 
L.; Monteiro, M.S. (2019). Assay optimisation and age-related baseline variation in 
biochemical markers in Lesser Black-backed gulls. Ecotoxicoligal and Environmental 
Safety 172: 246-254. 

• Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; 
Mouton, A. (2018a). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla 
anguilla L.) -Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 
260-268. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025. 

• Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. 
(2018b). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) 

http://lifewatch.be/en/publications
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008
https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8
https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025
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from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. 
https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.5773. 

 

37. 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: Lennert Tyberghein 
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:  

• overleg met ECOBE (UA) over OMES databank 
• Jaarlijkse data import 

38. 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: Lennert Tyberghein 
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:  

• Start nieuwe ontwikkelingen dataportaal databank ScheldeMonitor 
• Nieuwe serie kaarten beschikbaar via HisGISSchelde 
• Deelname Projectgroep Evaluatie en Rapportering (5/02/2019)  

39. SeaDataCloud - Further developing the pan-European 
infrastructure for marine and ocean data management 
(SeaDataCloud) 
Looptijd: Van 2016-11-01 tot 2020-10-01 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Simon Claus [X] 

https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.5773
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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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:  

• Developing an online transformation and QC tool for Bio-ODV data. 
• Steering Committee and Technical task group meetings: 7th May & 9-10th May. 
• Participated on the SDCII proposal writing meeting 22nd-23rd January. 

Eerste voorbereidingen SeaDataCloud2 proposal zijn gestart. 

40. SeaWatch-B (SeaWatch-B) 
Financiering: Philantropy 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

Door tien metingen te verrichten (o.a. temperatuur, menselijke aanwezigheid, talrijkheid 
kwallen-pieren-schelpen-vissen-kreeftachtigen, archeologische vondsten, zwerfvuil) volgen 
burgerwetenschappers de evolutie van de zee op (klimaatswijziging, exploitatie levende 
rijkdommen, evolutie invasieve soorten, ruimtelijk beleid, â€¦). Dit programma levert sinds 
2015 unieke data op lange termijn over de toestand van onze kustwateren. Momenteel zijn 
20 SeaWatchers actief. 

Recente activiteiten en producten:  

Rapport met verwerking resultaten eerste drie jaar zoveel als afgewerkt. Bijkomende 
schelpenopleiding georganiseerd n.a.v. de tweede Grote Schelpenteldag. Stagiaire gestart 
om dit e.a. mariene citizen science projecten van het VLIZ te ondersteunen. 

41. The Algal Microbiome: Friends and Foes (ALFF) 
      Algen: vrienden en vijanden 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Jan Seys 
Project coördinator: Claire Gachon (SAMS) 

ALFF onderzoekt, op basis van 15 PhD beurzen, de interactie tussen (micro)algen en 
microbiota, zowel fundamenteel als toegepast. VLIZ-communicatie, in onderaanneming bij 
Ugent, exploreert hierin samenwerkingen van de onderzoekers met niet-wetenschappers. 
Dat doet ze met de professionele bachelor opleiding Multimedia aan de Karel de Grote 
Hogeschool, een kunstopleiding in Gent en i.s.m. Steve Bridger. 

Recente activiteiten en producten:  

Project eind december 2018 afgesloten.  

42. 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 2021-12-31 
Financiering: BRAIN 
Project lead VLIZ: Thomas Verleye 
Website: www.trias-project.be 
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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:  

geen recente ontwikkelingen 

43. VLIZ Philanthropy 
      VLIZ Filantropie 
Looptijd: Vanaf 2013-07-01 
Financiering: membership fees, donations, bequests and sponsoring 
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:  

• ontwerp en drukken VLIZ-jaarkalender 2019 in het teken van VLIZ-filantropie 
• jurering BMRI 2019. laureaten: LoÃ¯c Piret, Marlies Monnens & Ilias Semmouri 
• finaliseren VLIZ-infostand 
• opstellen filantropiebegroting 2019 
• Meet the company coÖrdineren: 7 deelnemende bedrijven deze editie 

44. World Register of Marine Species (WoRMS) 
      Wereldlijst van Mariene Soorten 
Looptijd: Vanaf 2007-01-01 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

Het doel van een Wereldregister van Mariene Soorten is te beschikken over een 
gezaghebbende en uitgebreide lijst met namen van mariene organismen, waaronder 
informatie over synonymie. Terwijl de hoogste prioriteit gaat naar geldige namen, worden 
andere namen in gebruik ook opgenomen, zodat dit register kan dienen als een gids om 
taxonomische literatuur te interpreteren. 

Recente activiteiten en producten:  

• Eind februari werd volgende milestone voor WoRMS gehaald: 247,000 mariene 
accepted soortnamen en 500,000 marine species namen incl. synoniemen zijn 
beschikbaar via de website. 

• Alle rapporten met de wetenschappelijke resultaten van de 'Voyage of H.M.S. 
Challenger Zoology" zijn opnieuw beschikbaar via www.19thcenturyscience.org, die 
nu gehost wordt door het VLIZ. De overzet van deze info en hosting van deze website 
is het resultaat van een data rescue actie via WoRMS. 

• In februari werd een oproep gelanceerd bij de WoRMS editors om workshops te 
organiseren die bijdragen aan de verdere vervollediging van WoRMS. De workshops 
worden - net als in de voorbije jaren - gefinancieerd via LifeWatch. 

• Het jaarlijkse WoRMS DMT rapport werd begin februari uitgezonden naar de editors 
en online beschikbaar gemaakt. 

• De WoRMS Stuurgroep had haar jaarlijkse virtuele meeting in december, het rapport 
werd online beschikbaar gemaakt 

http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage
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• Deelname door DMT aan DigIn: Marine Invertebrate Collections Digitization 
Workshop, in kader van Image working group binnen WoRMS en met als doel om 
bestaande foto's van specimen collecties aan WoRMS soorten te linken. 

 
 

Projecten interne financiering (28) 

1. A century of sea fisheries in Belgium: the Belgian fishing fleet 
(FLEET) 
    Een eeuw zeevisserij in BelgiË: de Belgische vissersvloot 
Looptijd: Vanaf 2010-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 
Website: www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/fleet.php 

Vaartuigen van de Belgische vissersvloot werden over de tijd omgebouwd of uitgerust met 
efficiËntere technologie, veranderden van eigenaar, registratienummer of haven van 
registratie. Daarom is het niet vanzelfsprekend om een schip te volgen, vanaf zijn 
constructie tot het moment waarop het uit dienst wordt genomen. Deze veranderingen zijn 
nu doorzoekbaar voor vaartuigen die vanaf 1929 operationeel zijn. De vlootdatabank is 
gekoppeld aan de fotogalerij "Belgische Zeevisserij ". 

Recente activiteiten en producten:  

• Meerdere infoloketvragen rond vissersvaartuigen n.a.v. deze databank 
• Collectie Jean-Pierre Van Elverdinghe opgesteld 
• Opmerkingen door derden op beelden verwerkt 

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 
gezondheidsenquÃªtes. 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:  

Samenwerking met ECEHH in Truro (UK) en Ghent University opgezet. 

Data-analyse enquÃªtegegevens afgerond, wetenschappelijk manuscript in voorbereiding. 
 

3. Commercial names seafood in Belgium 
    Handelsbenamingen vis en zeevruchten in BelgiË 

http://www.vliz.be/cijfers_beleid/zeevisserij/fleet.php
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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:  

Europees overleg gestart om handelsnamen in verschillende talen op elkaar af te stemmen.   

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:  

VLIZ neemt deel aan de jureringsronde in Valencia (2019.03.28) 

5. Habitat suitability of macro algae in the (Belgian Part of the) 
North Sea (Seaweed atlas) 
    Habitatgeschiktheidmodellering van macro-algen in (het Belgische 
deel van) de Noordzee 
Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2018-12-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Gert Everaert 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan in welke zones van (het Belgisch deel van) de 
Noordzee macro-algen kunnen voorkomen? Vervolgens zal worden onderzocht hoe de 
habitatgeschiktheid zal evolueren in de tijd (bijv. onder invloed van klimaatsverandering of 
veranderende stromingspatronen). De focus van het onderzoek ligt op een aantal 
commercieel en ecologisch interessante macro-algen en er zal gebruikt gemaakt worden van 
ecologische modellen om de habitatgeschiktheid te kwantificeren. 

Recente activiteiten en producten:  

Paper is acceptable for publication pending suitable minor revision.  

6. Historical maps of the coastal zone (HisGISKust) 
    Historische kaarten van de kustzone 
Looptijd: Vanaf 2015-07-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 
Website: www.vliz.be/hisgiskust 

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/hisgiskust
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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:  

• Daar waar het HisGIS-project zich initieel heeft gefocust op de kuststreek, wordt er 
nu ook gekeken naar kaartmateriaal dat de Schelde en de Westerschelde in beeld 
brengen.  

• Een eerste belangrijke stap hierin was het bekomen van een overeenkomst met INBO, 
waarbij VLIZ een grote (>2000 exemplaren) verzameling aan kaartmateriaal ontving 
dat in hun archief bewaard lag. Deze verzameling werd vervolgens bewerkt en waar 
nodig gegeorefereerd door VLIZ. 

• Om deze nieuwe kaarten, die vooral de Schelde omvatten, te visualiseren werd door 
VLIZ een nieuwe RShiny applicatie samengesteld, die op de Scheldemonitor-website 
wordt getoond (http://www.scheldemonitor.be/hisgisschelde). Deze applicatie laat 
gebruikers toe om oude kaarten te gaan bekijken en vergelijken aan de hand van 
hedendaagse topografische beelden. Zowel de applicatie als de nieuwe webpagina 
werden door VLIZ gecreËerd. De applicatie omvat momenteel 164 verschillende 
kaarten, maar wordt steeds verder uitgebreid. 

• Daarnaast werden ook verschillende van de reeds bestaande kaarten op HisGISKust 
toegevoegd aan de applicatie, daar deze belangrijke informatie bevatten rond het 
Schelde estuarium op een grotere schaal. 

• Om bepaalde collecties te mogen tonen via de applicatie, werd er een 
gebruikersovereenkomst aangegaan met NGI. 

7. Ik heb een vraag 
Looptijd: Vanaf 2008-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 
Website: www.ikhebeenvraag.be 

Vlaamse en federale wetenschappelijke instellingen slaan de handen in elkaar op de website 
www.ikhebeenvraag.be. Via deze online vraagbaak kan iedereen terecht met (bijna) alle 
vragen over wetenschap, geschiedenis, taal, politiek, enz. Een persoonlijk antwoord wordt 
geformuleerd door een wetenschapper met kennis van zaken. 

Recente activiteiten en producten:  

• 2 vragen beantwoord vanuit VLIZ 
• Nieuwe aanvraag voor extra financiering bij EWI wordt ingediend door coördinator 

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 

http://www.ikhebeenvraag.be/
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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:  

In kader van het BeRMS-2020 project werd de EurOBIS databank bevraagd, om na te gaan 
hoeveel soorten er in dit systeem beschikbaar zijn met waarnemingen voor het Belgisch deel 
van de Noordzee. Er werden in totaal 3 lijsten gegenereerd: 

• soorten met een recente waarneming (2008-2018) 
• soorten met een oudere waarneming (pre-2007) 
• soorten waar geen datum van waarneming beschikbaar is 

Deze laatste twee lijsten zullen nu deel uitmaken van een verdere data-mining, om na te 
gaan of ook deze soorten in recente jaren nog bij ons werden waargenomen, en dus kunnen 
beschouwd worden als 'recente bewoners' van het Belgisch deel van de Noordzee. 
Overkoepelend wordt samen met departement Onderzoek en het Observatorium gekeken 
om gerichte staalname(s) te organiseren, met focus op de taxonomische groepen die in de 
originele BeRMS-lijst niet werden opgenomen wegens een gebrek aan gekende expertise of 
literatuur. 

9. Integrating OBIS Event Data development with Scientific 
Applications (OBIS-Event-Data) 
Looptijd: Van 2017-04-01 tot 2019-03-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

Op basis van het succes van het OBIS-ENV-DATA project, lanceert OBIS een nieuw 2 jarig 
piloot project, met als doel het OBIS Event Data format te valideren en te verbeteren. Dit zal 
gebeuren via case studies op basis van echte data en in samenwerking met wetenschappers. 
Andere doelen van het project zijn om onder andere (i) data producten en applicaties te 
ontwikkelen op basis van het OBIS Event data format (ii) het format te beschrijven in de vorm 
van guidelines en training pakketten. 

Recente activiteiten en producten:  

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

10. Kustportaal 
Looptijd: Vanaf 2017-09-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

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:  

• Kandidatuur gesteld voor de Geospatial Awards 
• Artikel voor de VLA-krant (Vereniging Leraars Aardrijkskunde) 
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• Twitterkanaal geactiveerd 
• Nieuwe casestudies op website 

11. Maps Status Stocks Belgian Fisheries 
      Kaarten Status Bestanden Belgische Visserij 
Looptijd: Vanaf 2015-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 
Website: www.vliz.be/nl/multimedia/onze-kust?album=4831 

Jaarlijkse opmaak van informatieve kaartjes waarbij voor elke soort aangevoerd door de 
Belgische visserij de relatieve aanvoergegevens worden weergegeven voor alle beviste ICES-
gebieden in de NO-Atlantische Oceaan, alsook de ICES-adviezen van de stocks voor dat 
respectievelijke jaar. 

Recente activiteiten en producten:  

• 2018.12.06: persbericht lancering nieuwe infografieken status visbestanden 
belangrijk voor Belgische visserij (http://www.vliz.be/nl/persbericht/infografieken-
status-visbestanden-belangrijk-voor-belgische-visserij) 

• Update volledige reeks aanvoer 2018 en quota 2019 wordt verwacht eind februari-
maart 

12. Monitoring Sea Spray Aerosols (SSA) 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

In dit project draagt VLIZ bij tot de kwantificatie van de natuurlijke blootstelling van de mens 
aan de aËrosolen geproduceerd in de zee in samenwerking met UGent (GhEnToxLab). Er 
zullen op regelmatige basis stalen genomen worden van lucht en zeewater voor onderzoek 
naar aËrosoliserende bioactieve componenten. 

Recente activiteiten en producten:  

Deze monitoring bevindt zich in de eindfase van de afgesproken periode. 

13. 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:  

Problems were encountered with the multibeam baskscatter data which delayed the final 
interpretation and paper submission. The paper is now as good as finished and submission 
is planned for March 2019.   

14. Paleolandscape and archeology in the sourthern North Sea 
      Paleolandschap en archeologie in de zuidelijke Noordzee 

http://www.vliz.be/nl/multimedia/onze-kust?album=4831
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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 â€˜Doggerland’. 

Recente activiteiten en producten:  
Interpretation of the seismic data is being finalized in close collaboration with Bradford 
University. MSc thesis research is under way (Axel Baeten, UGent). This research will combine 
the seismic results with existing (deep) coring data to make up a stratigraphic model of the 
Brown Bank area. 
The short vibrocores taken by TNO have been analysed for shell material at Bradford 
University. The supposed presence of a shell midden proved to be false. The cores have been 
sent back to UGent for further analysis. 
Preparations are made for a new seismic survey in May (7-17/5, RV Belgica).  
Preparations are ongoing for a major conference on Quaternary palaeolandscape research in 
the North Sea (Utrecht, 18-20 November 2019). A first announcement is planned for early 
March 2019. 
 

15. Paleontologic, archeologic and paleolandscape research of 'het 
Scheur' 
      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:  
The deep cores from Zeebrugge have been fully described and sampled; all samples have 
been sent off for analysis (C14, OSL, shells, diatoms, pollen). The 3D model of the 
subbottom (layer model), which forms the basis of the palaolandscape reconstruction, is 
nearing its completion (report and model expected in April 2019). The final palaeolandscape 
model is expected in the fall of 2019.  
Samples have been taken from the palaeontological material at the Scheur for dating (C14 
analysis) at Groningen University. Results are expected in May-June 2019. 
The possibilities for shell datings are currently looked in to. 

16. Policy Informing Briefs (BIN - PIB) 
      Beleids Informerende Notas 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 
Website: www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-notas 

Het VLIZ bundelt gerichte beleidsrelevante informatie m.b.t. mariene, estuariene en 
kustgebonden aangelegenheden en stelt die ter beschikking onder de vorm van 
Nederlandstalige Beleidsinformerende Nota’s (BINs). 

Recente activiteiten en producten:  

• Afwerking en lancering BIN Mariene Biotechnologie in BelgiË: stand van zaken en 
outlook 

http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-notas
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• Update BIN Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke 
informatie inzake marien zwerfvuil en microplastics in BelgiË 

• BIN over de Pulsvisserij (in samenwerking met UGent en ILVO) 
• BIN Belgische recreatieve zeevisserij 2018 -feiten en cijfers 
• BIN federale wetgeving uitvoering Nagoya Protocol (advies maart 2018) gepubliceerd 

 

17. Quantification and identification of microplastics 
      Kwantificatie en identificatie van microplastics 
Looptijd: Van 2018-08-16 tot 2019-06-15 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Annelies Declercq 

Dit project zal in eerste instantie m.b.v. scanning elektronen- en fluorescentiemicroscopie, 
een methode voor identificatie en kwantificatie van kleine, aquatische plastiek partikels ( 

Recente activiteiten en producten:  

Protocol voor 'virgin pellets' in afrondfase. 

Komende weken overschakelen op zeewaterstalen en daar de protocollen op toepassen. 
ÂµFTIR succesvol toegepast. 
Manuscript aan het voorbereiden. 

18. Seafood guide - for professional users 
      Vis- & Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers 
Looptijd: Vanaf 2014-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 
Website: www.zeevruchtengids.org 

De Vis- & Zeevruchtengids (website en gedrukt) verzamelt informatie voor professionelen die 
op een verantwoorde manier vis, schaal- en schelpdieren willen aankopen op de Belgische, 
Franse en Zwitserse markt . De gids geeft de nodige objectieve, wetenschappelijke 
informatie mee over soorten die er het vaakst geconsumeerd worden. Beschikbaar in het 
Nederlands en Frans. In samenwerking met Ethic Ocean. 

Recente activiteiten en producten:  

• 2019.12.19: lancering nieuwe Vis en zeevruchtengids 2019 en bijhorend mailings en 
communicatiecampagne 

• Opvolgen druk (250 exemplaren) en bestellingen 
• Bezoek van Marine Stewardship Council MSC 
• Lezingen: Ter Duinen, Koksijde - NorthSeaChefs, Kallo   

19. Search for the Brittenburg 
      Zoektocht naar de Brittenburg 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

Zoektocht naar mogelijke begraven restanten van het Romeinse fort 'Brittenburg'voor de kust 
van Katwijk met behulp van ultra-hoge-resolutie seismische metingen. 

http://www.zeevruchtengids.org/
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Recente activiteiten en producten:  

Processing and interpretation of the subbottom data started in February 2019 (MSc stage 
Lore Vanhooren, UGent). Final report is expected in May 2019.  

20. Southern Netherlandish Prize Papers Research 
      Onderzoek naar Zuid-Nederlandse Gekaapte Brieven 
Looptijd: Vanaf 2017-09-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Wim De Winter 

De Zuid-Nederlandse Prize Papers vormen een unieke bron voor de maritieme geschiedenis 
van vroegmodern Vlaanderen. VLIZ onderneemt vernieuwend historisch onderzoek naar deze 
18e eeuwse bronnen, en faciliteert hun ontsluiting tesamen met nationale en internationale 
partners. 

Recente activiteiten en producten:  

* De gezamenlijke aanvraag van VLIZ, NAVIGO en het Familiearchief Oostende voor een 
tijdelijke medewerker ter erkenning van de Prize Papers als maritiem-historisch erfgoed is 
niet aanvaard (nipt onvoldoende), dit wegens de reeds door erfgoed ondersteunende rol van 
NAVIGO (werking). 
 
* VLIZ sloot op 17 december 2018 een samenwerkingsakkoord met het Duitse 'Prize Papers 
Project', o.l.v prof. dr. Dagmar Freist (Carl von Ossietzky UniversitÃ¤t Oldenburg & 
Universiteit GÖttingen). Hiervoor draagt VLIZ bij tot het onsluiten van 10 test cases die 
dienen tot het uitbouwen van de Database van het Prize Papers Project, wat zich leent tot 
prioritair ontwikkelen van gezamenlijke onderzoeksmogelijkheden. 
 
* Dit materiaal wordt mee ontsloten vanuit het huidige aan de UGent gevoerde Historische 
Praktijkseminarie 'Gekaapte Brieven', onder VLIZ-begeleiding. Hierbij ontwikkelen 20 
studenten geschiedenis elk een onderzoekspaper en voeren ze transcripties uit. 
 
* 24-26 april zal Wim De Winter op het internationale VIth International Colloquium of the 
Governance of the Atlantic Ports on "Social Dynamics in Atlantic Ports, XVIth-XXIst Centuries", 
dat mee door VLIZ wordt georganiseerd, een paper presenteren getiteld "Southern-
Netherlandish Prize Papers and the Social Organization of Ostend Sailors in the War of the 
Spanish Succession", op basis van het Prize Papers onderzoek. 
 
* 24-26 juni zal Wim De Winter in samenwerking met Oliver Finnegan (Oldenburg) 
deelnemen aan de interdisciplinaire conferentie 'The Problem of Piracy' aan de Universiteit 
van Strathclyde te Glasgow.  Dit tevens met materiaal vanuit het Prize papers-onderzoek. 

21. Study of the marine scientific landscape in Flanders/Belgium 
      Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in 
Vlaanderen/België 
Looptijd: Vanaf 2008-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

EÉn van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het 
zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/BelgiË. Dit gebeurt o.a. via het Integrated 
Marine Information System IMIS, via bevraging (aanvullen en actualiseren van IMIS) en 
gerichte bevraging ivm de geldstromen naar het zeewetenschappelijk onderzoek. 

Recente activiteiten en producten:  
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- Geen activiteiten te melden 

22. VLEET: zee-en-kust-encyclopedie (VLEET) 
Looptijd: Vanaf 2016-09-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 
Website: www.vliz.be/vleet 

De Vleet is een Nederlandstalige, online encyclopedie over de Nederlandse en Belgische 
Noordzee(kust). Bedoeld voor het brede publiek en het onderwijs. Wat je wilt weten vind je 
hier! 

Recente activiteiten en producten:  

geen activiteiten 

23. VLIZ Alien Species Consortium 
      VLIZ Consortium 'Niet-inheemse soorten' 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Thomas Verleye 
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:  

lectorronde voor geactualiseerde fiches lopende 

24. VLIZ Communication Award 
      VLIZ Communicatieprijs 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Bart De Smet 

Jaarlijks wordt op de VLIZ Marine Science Day en op basis van motivatiebrieven een winnaar 
bekend gemaakt van de VLIZ Communication Award. De kandidaat werkt vervolgens 
gedurende ÉÉn jaar samen met de VLIZ communicatieafdeling teneinde haar/zijn werk meer 
zichtbaarheid te geven. 

Recente activiteiten en producten:  

Website opgeleverd t.a.v. de winnares van de VLIZ Communications Award 2018, Maaike 
Vercauteren. Oproep gelanceerd naar vissers om platvissen met huidaandoeningen te 
melden. 

• 2018.12.21 - Lancering van citizen science website platvisziekten.org en campagne 
ter verspreiding van de oproep 

25. VLIZ Info Desk 
      VLIZ-infoloket 

http://www.vliz.be/vleet
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
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Looptijd: Vanaf 2000-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

Het VLIZ-infoloket beantwoordt informatieve vragen over zee- en kust(onderzoek), op vraag 
van zeer verscheiden doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en 
internationaal, onderwijs en onderzoek). 

Recente activiteiten en producten:  
- Gemiddeld dagelijks komt een vraag binnen van burgers, bedrijven, journalisten, 
wetenschappers en beleidsvoerders. In 2018: 328 vragen beantwoord (incl. strandvondsten 
iedereen zeewetenschapper), waarvan 72% door afdeling Communicatie, 15% door afdeling 
Beleidsinformatie, 6% door afdeling Infrastructuur en 6% door CoÖrdinatie. Ook enkele 
vragen door Bibliotheek (geen bibaanvraag) en datacentrum (geen vraag naar data of GIS-
producten). De vragen komen van particulieren (23%), wetenschappers (15%), privÉbedrijven 
(14%), beleid/administratie (9%), pers (8% ), studenten/scholieren (8%), leerkrachten (7%), 
bezoekerscentra en gidsen (7%), NGO's (5%), recreanten (2%) en kunstenaars (1%).  
- Aansluitend ook via lezingen burgers met zeekennis in contact brengen. In 2018 werden 36 
voordrachten gegeven, en in totaal 4469 deelnemers 
 

26. VLIZ website 
      VLIZ-website 
Looptijd: Vanaf 2009-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 

Ontwikkeling and update van de institutionele VLIZ-website. 

Recente activiteiten en producten:  

• Update events, kalender, nieuws, VLIZ-publicaties, staf, fotogalerijen, infrastructuur, 
verwijzingen websites derden (dode links),  
 

• Optimaliseren zoekfunctie De Grote Rede na update en fotogalerij na integratie in 
Drupal 
 

27. VLIZINE (VLIZINE) 
Looptijd: Vanaf 2000-09-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 
Website: www.vliz.be/nl/nieuwsbrief-vlizine 

Electronische nieuwsbrief van het VLIZ met praktische informatie over onderzoek en beleid 
door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. Maandelijkse uitgave, naar keuze met 
wekelijkse/dagelijkse updates. 

Recente activiteiten en producten:  

• In 2018 (19de jaargang) kwamen 12 nummers uit met in totaal 179 berichten. Aantal 
abonnees op 31.12.2018: 1362 (maandelijks), waarvan 330 ook intekenen voor 
wekelijkse en 108 voor dagelijkse updates. 

• Revamp (layout en inhoud) gaande  

http://www.vliz.be/nl/nieuwsbrief-vlizine
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28. World Ocean Day 
      WereldOceaandag 
Looptijd: Vanaf 2010-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

Wereldwijde wordt op 8 juni (of in de weken daarvoor) de oceaan gevierd met honderden 
evenementen over de hele wereld. VLIZ neemt jaarlijks deel met een evenement of andere 
communicatie-actie. 

Recente activiteiten en producten:  

• in kader van WOD2019 zal doro VLIZ worden meegedaan aan het globale event 'Pint 
of Science'. Momenteel in volle voorbereiding. Drie avonden (20-21-22 mei 2019) in 
Kaap - VrijstaatO in Oostende zullen lezingen doorgaan (2 per avond) in een cafe-
setting. Wetenschap brengen voor het brede publiek 

 
 

Samenwerkingsovereenkomsten (7) 

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 
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 - Kenya Marine and Fisheries 
Research Institute (MOU-KMFRI) 
    Samenwerkingsovereenkomst - 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:  

• VLIZ heeft ontwerptekst herziene MoU voorgelegd in oktober 2018 
• Ontwerptekst herziene MoU ligt ter goedkeuring bij KMFRI, inclusief voorstel lijst 

concrete actiepunten voor werkplan voorgesteld door VLIZ 
• Formele ondertekening is voorlopig gepland in mei 2019 
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3. 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 geÃ¯nitieerd door De Staatssecretaris voor de 
Noordzee (Philippe De Backer). 

Recente activiteiten en producten:  

- Samenkomst stuurgroep 21/12/2018 voor beoordeling ingezonden thema's; 

- Lancering van thema's met mogelijkheid om interesse kenbaar te maken (februari 2019); 
- Voorbereiding kick-off event 29/03. 

4. Overleg en ondersteuning duurzaam kustbeheer 
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:  

- Overleg Provincie West-Vlaanderen voor uitwerking concept Kustzakboekje en selectie van 
tijdsreeksen; 

 

5. Studie- en trefdag voor Kustgidsen (Kustgidsendag) 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

De provincie West-Vlaanderen en het VLIZ organiseren jaarlijks  een boeiende studiedag voor 
gidsen (natuur-, haven- en stadsgidsen) aan de kust. 

Recente activiteiten en producten:  

Succesvol verlopen in de vismijngebouwen te Nieuwpoort, met in de namiddag boeiende 
rondleidingen. 

6. 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:  

http://www.thinktanknorthsea.be/
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Continue support voor de "non-matches" van OBIS. Alle soorten uit OBIS die niet gematcht 
kunnen worden met WoRMS, komen op een zwarte lijst terecht. Deze zwarte lijst is nog in 
ontwikkeling.  
 
OBIS werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan het tweede World Ocean Assessment 
rapport. OBIS heeft hierbij ook aan VLIZ gevraagd om mee te werken aan deze bijdrage, door 
OBIS te koppelen met WoRMS en de beschikbare traits informatie en MarineRegions. Dit werk 
is momenteel gaande. 

7. Zeekrant 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

Luchtige, jaarlijkse krant voor het brede publiek, met informatie over zee en kust, verdeeld 
op een oplage van ca 70.000 lezers aan zee. 

Recente activiteiten en producten:  

Momenteel wordt planning gemaakt voor de Zeekrant 2019, i.s.m. de Provincie West-
Vlaanderen. 

 
 

Netwerken en stuurgroepen (18) 

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:  

Vergadering bijgewoond vanuit VLIZ-COMM van de werkgroep 'Communicatie' van het CPKV. 

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 

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 nieuwe ontwikkelingen 

http://www.kustvisie.be/
http://www.ervo-group.eu/np4/home
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3. Fisheries education 
    Visserijonderwijs 
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:  

• 2018.10.22 - Overleg rond Vlaamse aanpassingen pilootcursus ProSea 
• 2018.12.03-06 - Pilootcursus ProSea wordt uitgevoerd op Maritiem Instituut Mercator 

Oostende. Op 2018.12.03 (PM) komt de groep op bezoek op VLIZ met demostanden 
over onderzoek naar microplastics, telemetrie, wonden bij platvissen en plankton.  
 

• 2019.01.29 - Vergadering subwerkgroep Vorming en Opleiding Visserij 
• 2019.02.07 - Evaluatievergadering pilootcursus ProSea  

4. ICES Data and Information Group (DIG) 
Looptijd: Vanaf 2013-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 
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. Daarnaast zal WGML fungeren als een kennisbasis voor andere internationale 
organisaties met betrekking tot marien zwerfvuil (incl. microplastics). 

Recente activiteiten en producten:  

WGML meeting zal pas september-oktober 2019 gepland worden (ipv maart-april), aangezien 
het uitzonderlijk een ICES-PICES meeting betreft.  

6. ICES Working Group on Recreational Fisheries Surveys (ICES 
WGRFS) 
    ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys 

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
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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:  

geen recente ontwikkelingen 

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 recente 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 

Recente activiteiten en producten:  

• 17/01/2019: Vlaanderen - Quebec mid-term evaluation samenwerking, 
voorbereidende meeting, Brussel (meeting uitgesteld) 

• 17/01/2109: VLEVA seminarie Vlaanderen en Europa Klimaatbeleid, Brussel 
• 17/01/2019: JPI Oceans conference, Brussel 
• 23/01/2019: Horizon Europe stakeholder meeting met DG R&I, Brussel 
• 29/02/2019: FRDO Duurzaam Investeren Klimaat-dossiers, Brussel 
• 23/01/2019: VLEVA Memorandum Europese lijsttrekkersdebat, Brussel 
• 30/01/2019: SEARICA Whats next for Biodiversity, EU Parlement Brussel 
• 30/01/2019: Blue Investment Platform, EU Parlement Brussel 
• 1/02/2019: overleg Quebec delegatie Brussel rond samenwerking VL-Quebec 
• 1/02/2019: VLIR Nagoya werkgroep 
• 5/02/2019: Horizon Europe Conference, Science Business 

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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• 13&14/02/2019: Coastal and Marine Science for Policy and Management Conferentie 
NIOF, lid van wetenschappelijk comitÉ (AlexandriË, Egypte) 

• 14/02/2019: Belgisch netwerk event voor BBNJ-ILBI proces 
• 19/02/2019: High level Conference Climate and Ocean, Egmontpaleis Brussel 
• 21/02/2019: Stuurgroep Noordzee en Oceanen, FOD, Dienst Marien Milie Brussel 
• 22/02/2019: VEP-WG1 meeting, Ellipsgebouw Brussel 
• 12 maart 2019: Scoping Workshop Strategische Agenda Onderzoek en Innovatie 

BANOS programma 
• 13&14 maart 2019: 2 de meeting van de expertengroep Capacity Development van 

de IOC, als voorzitter van de taakgroep voor de opmaak concept clearinghouse 
mechanisme 

• 15 maart 2019: VEP-WG2 meeting Brussel 

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:  
Toegezegd voor IPHAB vergadering 2019. HAB-kennis wordt reeds gedeeld met Sciensano, 
FAVV & VMM. Overige relevante MOG's (e.g. PAE, OD Natuur etc.) zijn geÃ¯dentificeerd indien 
opportuniteiten gecoÖrdineerd kunnen worden. 

11. 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 geÃ¯ntegreerd 
centrum te creËren voor de levering van offshore hernieuwbare energie. 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente activiteiten 



Wetenschappelijke Commissie, 15 maart 2018  43 
 

12. 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:  

• 6/03/2019: werkoverleg in NAVIGO museum ter voorbereiding van de studiedag 
vrijdag 25 oktober 2019.  Topic 'pulsvisserij' (AM) en 'strandvisserij (PM). 
samenwerking ILVO-VLIZ-NAVIGO-CAG- aOE (Vlaanderen).  

• NAVIGO neemt vanaf 2019 de organisatie van de Studiedag Vissen in het Verleden op 
zich, in samenwerking met VLIZ (co-organisator), CAG en aOE. 

13. Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO) 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Mees 

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:  

The 20th POGO Annual Meeting (POGO-20) was held from 21-25 January 2019, hosted by the 
Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) and the GEOMAR Helmholtz Centre 
for Ocean Research Kiel, at their newly inaugurated joint research venue, the Ocean Science 
Centre Mindelo (OSCM) on the island of Sao Vicente, Cabo Verde. The participants were 
welcomed by the meeting hosts, Dr. Osvaldina Silva, Director of INDP, and Prof. Peter Herzig, 
Director of GEOMAR, and the  meeting was officially inaugurated by H.E. the Minister of 
Maritime Economy of Cabo Verde, geen deelname van VLIZ. 

14. Research Data Alliance - Group of European Data Experts (RDA - 
GEDE) 
Looptijd: Vanaf 2018-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

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. 

http://www.vliz.be/imis?proid=439
http://ocean-partners.org/pogo-20
https://www.facebook.com/INDP.CV/
https://www.geomar.de/en/
https://www.geomar.de/en/
http://www.cvoo.de/index.php?id=89
http://www.cvoo.de/index.php?id=89
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15. The Blue Cluster 
      De Blauwe Cluster 
Financiering: VLAIO 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 
Website: www.blauwecluster.be/ 

De Blauwe Cluster is een netwerk van innovatieve Vlaamse (maritieme) bedrijven die door de 
Vlaamse overheid als speerpuntcluster erkend zijn. 

Recente activiteiten en producten:  

• Deelname Stuurgroep (08/01 en 12/02) 
• Voorbereiding van en deelname aan Wetenschappelijke adviesraad (08/02) 
• Deelname aan Raad van Bestuur 
• Voorbereiding gezamenlijke evenementen (MSMMI, AR/VR-workshop, G-Stic, etc.) 
• Ondersteuning internationalisering-activiteiten 

16. 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:  

1/1/2019: start nieuwe Executive Director SÉrgio Bryton 

17. VLIZ participation ICSU World Data System (ICSU-WDS) 
      VLIZ participatie ICSU World Data System 
Looptijd: Vanaf 2010-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

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:  

Geen recente ontwikkelingen. 

Geen recente ontwikkelingen. 

18. VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team (CoL 
Global Team) 
Looptijd: Vanaf 2013-01-01 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

https://www.blauwecluster.be/
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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:  

• We werden voorgedragen als nieuwe chair van het Global Team en we hebben dit 
aanvaard 

• Voorbereidingen lopende voor volgende Global Team meeting 18-21 maart 

 
 

Mandaten (6) 

1. European Marine Board secretariat (EMB) 
    European Marine Board secretariaat 
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 paper 'Valuing Ecosystem Services', lancering op 3 april in Europees 
Parlement, Brussel 

• EMODNET-EOOS opvolging van lopende tender, voorbereiden EOOS conferentie, 
mapping coordinatie, scoping document 

• Voorbereiding EUROCEAN conferentie Parijs, 11-12/06/2019 
• Navigating the Future V: review and editing 
• Organiseren van brown-bag lunch, 6/02/2019, Brussel 
• OPmaak en publicatie van EMB Annual Report 2018 

2. European Marine Observation and Data Network - Support 
secretariat (EMODnet - Support secretariat) 
    EMODnet - ondersteuningsecretariat 
Looptijd: Vanaf 2014-02-01 
Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

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:  

• Publication of the EMODnet Data and Data product portfolio. 
• Organisation of the next data competition: Open Sea Lab II to take place in 

September 2019. 

3. European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
(EMODnet Secretariat) 
    Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Secretariaat 
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Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

EMODnet, het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk, wil de rijkdom aan mariene 
observaties openstellen en optimaal toegankelijk maken en zo inzetten op een duurzame 
groei en werkgelegenheid. 

Recente activiteiten en producten:  

• Meeting VLIZ - Secretariat on 04/03/2019. 
• Regular progress meetings. E.g. Next meeting 15/03/2019 
• Contribution to EMODnet annual report. 
• Launched the European Atlas of the Seas (hosted in the Central Portal). 

4. Global Ocean Literacy Survey (GOLS) 
    Wereldwijde Oceaangeletterdheid Toets 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 
Project coördinator: Craig Strang 

De Amerikaanse universiteit van Berkley is in volle voorbereiding van een allereerste 
wereldwijde survey bij 16-18 jarigen naar hun kennis over de oceaan en haar 
karakteristieken. VLIZ vertegenwoordigt hier de Belgische insteek en speelde ook zijn rol bij 
het aanmaken en vertalen van de toets, via zijn contacten met de globale OL gemeenschap. 

Recente activiteiten en producten:  

Oproep gelanceerd naar secundaire scholen om mee te doen aan de allereerste Global Ocean 
Literacy Survey. Betrachting is om 200 ingevulde bevragingen in het Nederlands te halen. 

5. 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:  

• Ecological Aspects of Deep Sea Mining: MiningImpact project (project call) 
goedgekeurd. loopt van augustus ‘18 tot Februari 2022,  verzamelt 32 partners, 
inclusief UGent en KBIN, om de impact van diepzee mijnbouw activiteiten te 
onderzoeken. Omvat onafhankelijk onderzoek en impactstudie van een industriËle 
test door DEME-GSR om mangaanknollen te mijnen in de Clarion Clipperton zone 
(Stille Oceaan). De onderzoekscampagne met de RV SONNE startte op 17 Februari.  

• Ecological aspects of microplastics lancering nieuwe joint call voor 
onderzoeksprojecten inzake microplastics in het marien milieu. De call focust op vier 
thema’s:    

http://www.vliz.be/imis?proid=490
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1. Identificatie en kwantificatie van microplastic bronnen -specifiek mechanismen en 
tijdschalen van macroplastic fragmentatie 

2. Nieuwe sampling en analytische methodes -focus specifiek op kleinere (nano-) 
partikels and in situ meetmethodes van water, sediment en biota 

3. Monitoring en in kaart brengen van microplastics in het marien milieu (inclusief de 
impact van microplastics)  

4. Concepten voor de instroom van microplastics in het marine milieu te beperken, met 
in begrip van nieuwe recyclering-methodes, maatregelen om het publiek bewustzijn 
te vergroten, promoten van gedragsverandering, socio-economische 
analyses.Deadline oproep 28 februari 2019 

• Munitions in the Sea-Van 6 tot 7 december 2018 organiseerde de Italiaanse 
National Research Council (CNR) een workshop in Rome. Met de resultaten van de 
workshop zal een voorstel voor een concrete actie worden gepresenteerd op de JPI 
Oceans Raad van Bestuur in mei 2019.   

  

• Integrated Assessment of Effects of New Pollutants-opstart van knowledge hub 
en financiering van 2 workshops/jaar. kick-off vergadering vond plaats in December 
2018 in Brussel. Daarnaast werd een ERA-NET Cofund voorstel ingediend bij de 
Europese Commissie in februari 2019 in samenwerking met JPI WATER en JPI 
Antimicrobial Resistance.  

  

• Bluebio ERA-NET Cofund-Blue Bioeconomy ERA-NET Cofund werd goedgekeurd 
door de Europese Commissie. 16 landen nemen delen met een gezamenlijke inleg 
van â‚¬ 29,250,000 (inclusief co-financiering van de EC). Een joint call voor 
onderzoeksvoorstellen werd opengesteld 19/12/2018. FWO stelt 700.000 Euro en 
VLAIO 1.500.000 Euro beschikbaar..De oproep omvat 4 grote onderzoeksgebieden: 

1. Priority area 1: Exploring new bio-resources 
2. Priority area 2: Exploring improvements in fisheries and aquaculture 
3. Priority area 3: Exploring synergies across sectors 
4. Priority area 4: Exploring Biotechnology and ICT 

Deadline voor indiening van de â€˜pre-proposals’ ligt op 17 maart 2019. 

• Next Generation Climate Science in Europe for Oceans JPI Oceans en JPI Climate 
lanceren een transnationale oproep mbt “Oceans and climateâ€�. Financierende 
instellingen van BelgiË, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland, ItaliË, Letland en 
Noorwegen hebben in totaal een budget van 8,1 M EURO voorzien voor deze oproep.  

De oproep focust op volgende 3 topics: 

1. Strengthening our understanding of climate variability and extremes resulting from 
the interactions with the oceans such as extratropical and tropical cyclones, and how 
they are affected by climate change on a range of time scales. 

2. Improving the representation of air-sea interactions, physical and biogeochemical 
ocean processes in Earth System Models to better represent small-scale non-linear 
processes as well as water, energy and carbon cycles. Model-data analyses using 
innovative approaches will be welcome. 

3. Improving estimates of climate change induced modifications of ocean physics and 
ocean chemistry, associated with biogeochemical cycles, including ocean acidification 
and carbon sequestration 
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BELSPO voorziet budget van 500.000 euro voor deelname door BE partners. Deadline voor 
het indienen van de voorstellen is 14 juni 2019, 13u  

• Food and Nutrition Security 

JPI’s HDHL (Healthy Diet, Healthy Life), Oceans (Healthy and Productive Seas 
and Oceans) en FACCE (Agriculture, Food Security and Climate Change) 
lanceren nieuwe, sector-overschrijdende â€˜Knowledge Hub’ omtrent 
â€˜Food and Nutrition Security’. Doel is 'to foster transnational and 
multidisciplinary collaboration and networking in order to accelerate, further 
characterize and to manage the impact of climate change on nutritional 
make-up of food, and to propose adaptive strategies/measures to ensure 
food and nutrition security.” 

FWO voorziet steun met totaal budget van 200.000 EUR, begrensd op 30.000 
EUR per onderzoeker/onderzoeksgroep (10.000 EUR/jaat voor driejarige 
looptijd). Deadline voor de â€˜Expression of Interest’: 4 april 2019  

6. 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:  

• Vlaamse bijdrage (informatie, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) aan de Global 
Ocean Science Report GOSR-II en lid van de Editorial Board. 

• Voorbereidingen Vlaamse bijdrage aan UN Decade of Ocean Science for Sustainable 
Development, opstellen van survey en uitvoeren van interviews met Mariene 
Onderzoeks Clusters. Infosessie en keynote speech op de VMSD. 

• Ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering  van nieuwe opleiding in Ocean 
Teacher Global Academy OTGA: 'OTGA Training Course: Discovery and Use of 
Operational Ocean Data Products and Services' (11-15/03/2019) en OTGA/DOALOS 
Training Course: Conduct of Marine Scientific Research (MSR) under the United 
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (6-10/05/2019): identificeren 
van topics en sessies, identificeren en contacteren van lokale trainers, formuleren van 
concrete bijdragen vanuit VLIZ (trainers, content, infrastructuur). 

• Voorbereidingen IODE 25, 19-22/02/2019, Tokyo Japan 
• Faciliteren van de Task Team on Clearing House Mechanism - Transfer of Marine 

Technology TT TMT/CHM, in de context van de IOC Capacity Development Strategy, 
als voorzitter (juli 2018 - mei 2019). 

• Ontwikkelen en uitvoeren van survey onder  IOC lidstaten 'Capacity development 
requirements'., dec 2018-feb 2019 

 
 
 
 
 

https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2138
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2138
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2141
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2141
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2141


Wetenschappelijke Commissie, 15 maart 2019  49 
 

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 

VLIZ Library Acquisitions 
786 (30/11/2018) - 796 (22/02/2019) –  wekelijks op vrijdag 

VLIZINE 

VLIZINE November 2018: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304439 (16 berichten) 

VLIZINE December 2018: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304440 (17 berichten) 

VLIZINE Januari 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=305312 (26 berichten) 

Twitter – volg het VLIZ via jmeesvliz 

Twitter @jmeesvliz: 3614 volgers, 7947 tweets 

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

Facebook @RVSimon Stevin: 1730 likes (1692 volgers) 

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

Facebook @VLIZnieuws: 1544 likes (1594 volgers) 

LinkedIn  
 
LinkedIn VLIZ bedrijfspagina - www.linkedin.com/company/vliz---flanders-marine-institute/ 
886 volgers 
 

Instagram – volg het VLIZ op www.instagram.com/vlizoostende/ 
Instagram @VLIZoostende: 336 volgers en 31 posts.   

 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304439
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304440
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=305312
http://www.facebook.com/rvsimonstevin
http://www.facebook.com/VLIZnieuws/
http://www.linkedin.com/company/vliz---flanders-marine-institute/
http://www.instagram.com/vlizoostende/
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2. AD HOC PUBLICATIES 

Flyers 
Flyer Studiedag ‘Gebruik van de zee’ - 
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Studiedag_'Gebruik_van_de_
zee'_(2019).jpg 

Flyers (enveloppe) ter promotie van Compendium NL - http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaal  

Flyers (enveloppe) ter promotie van Compendium EN - http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaal  

Filmpjes 
Filmpje platvisziekten - https://www.youtube.com/watch?v=PRF0iutRFDg 

Posters  
Posters VLIZ Marine Science Day 2019 

Website  
Platvisziekten. Public outreach website. http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304862 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 
Peer reviewed 

Aarup, T.; Wöppelmann, G.; Woodworth, P.L.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Schöne, T.; Thompson, P.R. 
(2018). Comments on the article “Uncertainty and bias in electronic tide-gauge records: evidence from 
collocated sensors” by Stella Pytharouli, Spyros Chaikalis, Stathis C. Stiros in Measurement (Volume 
125, September 2018). Measurement In Press(Accepted Manuscript). 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.measurement.2018.12.007  
 
Asselman, J.; Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Tilleman, L.; Van Nieuwerburgh, F.; Mees, J.; De 
Schamphelaere, K.; Janssen, C. (2019). Marine biogenics in sea spray aerosols interact with the mTOR 
signaling pathway. NPG Scientific Reports 9(1): 10 pp. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-
36866-3  
 
Benson, A.; Appeltans, W.; Bajona, L.; Bosch, B.; Cowley, P.D.; De Pooter, D.; Desmet, P.; Harcourt, R.; 
Hoenner, X.; Pye, J.; Van de Putte, A.; Walsh, P.; Woodward, B. (2018). Outcomes of the International 
Oceanographic Data and Information Exchange Ocean Biogeographic Information System OBIS-Event-
Data Workshop on Animal Tagging and Tracking. Biodiversity Information Science and Standards 2: 
e25728. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.2.25728  
 
Claus, S.; Arvanitidis, C.; Bailly, N.; Deneudt, K.; De Pooter, D.; Herman, P.M.J.; Lear, D.; Vandepitte, L. 
(2018). Unlocking European marine biodiversity under EMODnet Biology data using the FAIR principles, 
in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information 
Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed 
Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 215-216  
 
Damanik-Ambarita, M.N.; Boets, P.; Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E; Everaert, G.; Lock, K.; Musonge, 
P.L.S.; Suhareva, N.; Bennetsen, E.; Gobeyn, S.; Ho, T.L.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. 

http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Studiedag_'Gebruik_van_de_zee'_(2019).jpg
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Studiedag_'Gebruik_van_de_zee'_(2019).jpg
http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaal
http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaal
https://www.youtube.com/watch?v=PRF0iutRFDg
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304862
https://hdl.handle.net/10.1016/j.measurement.2018.12.007
https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-36866-3
https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-018-36866-3
https://hdl.handle.net/10.3897/biss.2.25728
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(2018). Impact assessment of local land use on ecological water quality of the Guayas river basin 
(Ecuador). Ecological Informatics 48: 226-237. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2018.08.009  
 
Deschutter, Y.; De Schamphelaere, K.; Everaert, G.; Mensens, C.; De Troch, M. (2019). Seasonal and 
spatial fatty acid profiling of the calanoid copepods Temora longicornis and Acartia clausi linked to 
environmental stressors in the North Sea. Mar. Environ. Res. In Press(Corrected Proof). 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008  
 
Le Quéré, C.; Andrew, R.M.; Friedlingstein, P.; Sitch, S.; Hauck, J.; Pongratz, J.; Pickers, P.A.; 
Korsbakken, J.I.; Peters, G.P.; Canadell, J.G.; Arneth, A.; Arora, V.K.; Barbero, L.; Bastos, A.; Bopp, L.; 
Chevallier, F.; Chini, L.P.; Ciais, P.; Doney, S.C.; Gkritzalis, T.; Goll, D.S.; Harris, I.; Haverd, V.; Hoffman, 
F.; Hoppema, M.; Houghton, R.A.; Hurtt, G.C.; Ilyina, T.; Jain, A.K.; Johannessen, T.; Jones, C.D.; Kato, 
E.; Keeling, R.F.; Goldewijk, K.K.; Landschützer, P.; Lefèvre, N.; Lienert, S.; Liu, Z.; Lombardozzi, D.; 
Metzl, N.; Munro, D.R.; Nabel, J.E.M.S.; Nakaoka, S.; Neill, C.; Olsen, A.; Ono, T.; Patra, P.; Peregon, A.; 
Peters, W.; Peylin, P.; Pfeil, B.; Pierrot, D.; Poulter, B.; Rehder, G.; Resplandy, L.; Robertson, E.; Rocher, 
M.; Rödenbeck, C.; Schuster, U.; Schwinger, J.; Séférian, R.; Skjelvan, I.; Steinhoff, T.; Sutton, A.; Tans, 
P.P.; Tian, H.; Tilbrook, B.; Tubiello, F.N.; van der Laan-Luijkx, I.T.; van der Werf, G.R.; Viovy, N.; 
Walker, A.P.; Wiltshire, A.J.; Wright, R.; Zaehle, S.; Zheng, B. (2018). Global Carbon Budget 2018. ESSD 
10(4): 2141-2194. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-10-2141-2018  
 
Moernaut, J.; Van Daele, M.; Heirman, K.; Wiemer, G.; Molenaar, A.; Vandorpe, T.; Melnick, D.; Hajdas, 
I.; Pino, M.; Urrutia, R.; De Batist, M. (2019). The subaqueous landslide cycle in south-central Chilean 
lakes: the role of tephra, slope gradient and repeated seismic shaking. Sediment. Geol. 381: 84-105. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.sedgeo.2019.01.002  
 
Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E.; Boets, P.; Lock, K.; Damanik-Ambarita, M.N.; Suhareva, N.; Everaert, G.; 
Van der heyden, C.; Dominguez-Granda, L.; Hoang, T.H.; Goethals, P.; Boets, P. (2018). Threshold 
responses of macroinvertebrate communities to stream velocity in relation to hydropower dam: a case 
study from the Guayas river basin (Ecuador). Water 10(9): 1195. 
https://hdl.handle.net/10.3390/w10091195  
 
Oset Garcia, P.; Claus, S.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Waumans, F.; Calewaert, J.-B.; Derycke, P.; 
Giorgetti, A.; Lillis, H.; Novellino, A.; Pititto, A.; Schaap, D.; Vallius, H.; Schmitt, T. (2018). EMODnet 
Central Portal data services, in: Giorgetti, A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine 
Data and Information Systems 5-7 November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di 
Geofisica Teorica ed Applicata: an International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 40-41  
 
Pereira, C.M.S.; Everaert, G.; Blust, R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2018). Multigenerational effects of 
nickel on Daphnia magna depend on temperature and the magnitude of the effect in the first 
generation. Environ. Toxicol. Chem. 37(7): 1877-1888. https://hdl.handle.net/10.1002/etc.4135  
 
Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; 
Pauwels, I. (2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver 
Network. Animal Biotelemetry 7(2). https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8  
 
Schepers, L.; Oset Garcia, P.; Lonneville, B.; Claus, S.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2018). 
MarineRegions.org - a world reference for marine placenames and Maritime Boundaries, in: Giorgetti, 
A. et al. (Ed.) IMDIS 2018: International Conference on Marine Data and Information Systems 5-7 
November, 2018 - Barcelona, Spain: Book of Abstracts. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: an 
International Journal of Earth Sciences, 59: pp. 310-311  

https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2018.08.009
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008
https://hdl.handle.net/10.5194/essd-10-2141-2018
https://hdl.handle.net/10.1016/j.sedgeo.2019.01.002
https://hdl.handle.net/10.3390/w10091195
https://hdl.handle.net/10.1002/etc.4135
https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8
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Van Haelst, S.; Pieters, M. (2018). Vissen naar wrakken en beenderen: archeologisch onderzoek op het 
strand en in de Noordzee. M&L, Monum. Landsch. 2018(2): 39-52  
 
 
Andere 

Dauwe, S.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (2018). Catalogue Marine Research Infrastructure 2018. 
Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend, Belgium. ISBN 978-94-920436-3-4. 149 pp.  

Devriese, L.; Dauwe, S.; Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Knowledge Guide Coast and 
Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Ostend, Belgium. ISBN 
978-94-920436-4-1. 228 pp.  

Duriez, A.; Fockedey, N.; Lamour, L.; Mongondin, M.; Vallet, E. (Ed.) (2018). Guide des espèces 
à l'usage des professionnels. Pour un marché des produits de la mer durables. Édition 2018. SeaWeb 
Europe: Paris. ISBN 978-2-9565028-0-7. 201 pp. 

Everaert, G.; Van Cauwenberghe, L.; De Rijcke, M.; Koelmans, A.A.; Mees, J.; Vandegehuchte, 
M.; Janssen, C.R. (2018). Ecological risk assessment of microplastics in the marine environment, in: 
Baztan, J. et al. (Ed.) MICRO 2018. Fate and impact of microplastics: knowledge, actions and solutions: 
International Conference 19-23 November 2018, Lanzarote. pp. 223  

Fockedey, N.; Polet, H.; Torreele, E.; Duriez, A.; Lamour, L.; Mongondin, M.; Vallet, E. (Ed.) 
(2018). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. Bewust kiezen voor duurzame 
producten uit de zee. Editie 2018. Ethic Ocean/VLIZ: Paris, Oostende. ISBN 978-94-92043-65-8. 200 pp.  

Gerovasileiou, V.; Martínez, A.; Alvarez, F.; Boxshall, G.A.; Humphreys, W.F.; Jaume, D.; 
Becking, L.E.; Muricy, G.; van Hengstum, P.J.; Yamasaki, H.; Dekeyzer, S.; Decock, W.; 
Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; Bailly, N.; Iliffe, T.M. (2018). Three years with the World Register of 
marine Cave Species (WoRCS) initiative: current status and future perspectives, in: Proceedings of IV 
International Symposium for Anchialine Ecosystems, Lanzarote, Canarias.  

Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; 
Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian 
Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy 
Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp.  

Ruddick, K.; Vansteenwegen, D.; Beck, M.; Cattrijsse, A.; Dogliotti, A.; Doxaran, D.; Goyens, 
C.; Van der Zande, D.; Vendt, R. (2019). First results from WATERHYPERNET - a Network of 
Hyperspectral Radiometers for Multi-satellite Water Reflectance Validation adapted to Sentinel-2ABCD, 
in: 3rd Sentinel-2 Validation Team Meeting, 12-14 March 2019 - Toulouse, France .  

Verheyde, F.; Lust, H. (2019). Collectiebeleidsplan van de VLIZ-bibliotheek. Vlaams Instituut voor de 
Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-9492043-68-9. 46 pp.  

Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Marien Beleid - Marien Beleid en Wetgeving 2018. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920436-6-5. 126 pp.  

Verleye, T.; Pirlet, H.; Mees, J. (Ed.) (2018). Marine Policy - Marine Policy and Legislation 2018. 
Flanders Marine Institute (VLIZ): Ostend. ISBN 978-94-920436-7-2. 126 pp.  

 

VLIZ acknowledged 
 
Publicaties met bijdrage van Totaal 2018 2019 
VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 890 57 9 
Simon Stevin 173 35 3 
World Register of Marine Species (WoRMS) 2785 704 103 
European Oceanographic Biogeographic Information System (EurOBIS) 270 31 - 
Marine Regions 147 21 8 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=39
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=720
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=915
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=919
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=793
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4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 
Kleine schelpentelboekje – beschikbaar vanaf 16 maart 2019 

Affiche Grote Schelpenteldag - http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaal  

Affiche EK Meeuwenschreeuwen – http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaa  

lFlyer QUA-LIT - 
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Studiedag_'Gebruik_van_de_
zee'_(2019).jpg 

Flyer Concours Olivier Roelinger EN - 
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Contest_Roellinger_(2019)_E
N.pdf 

Flyer Concours Olivier Roelinger FR - 
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Concours_Roellinger_(2019)
_FR.pdf 

Flyer Concours Olivier Roelinger ES - 
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Concurso_Roellinger_(2019)
_ES.pdf 

Kalender 2019 - http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/AQUA-
LIT_flyer_(2019).pdf  

 

5. PERSBERICHTEN 
Handige infografieken over status visbestanden belangrijk voor Belgische visserij. 
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304868 

Lancering Compendium voor Kust en Zee 2018 http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304872 

Noordzeemysteries: van mammoet tot onderwaterrobot 
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304873 

Tweede Grote Schelpenteldag aan onze kust! 
http://www.vliz.be/nl/persbericht/2019-tweede-grote-schelpenteldag-aan-onze-kust 

 

6. PRESENTATIES  
  

http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaal
http://www.vliz.be/nl/promotiemateriaa
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Studiedag_'Gebruik_van_de_zee'_(2019).jpg
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Studiedag_'Gebruik_van_de_zee'_(2019).jpg
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Contest_Roellinger_(2019)_EN.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Contest_Roellinger_(2019)_EN.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Concours_Roellinger_(2019)_FR.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Concours_Roellinger_(2019)_FR.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Concurso_Roellinger_(2019)_ES.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/Concurso_Roellinger_(2019)_ES.pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/AQUA-LIT_flyer_(2019).pdf
http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/promotional_materials/2019/AQUA-LIT_flyer_(2019).pdf
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304868
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304872
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=304873
http://www.vliz.be/nl/persbericht/2019-tweede-grote-schelpenteldag-aan-onze-kust
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Datum Plaats 
Organiserende 
instelling 

Type 
evenement Thema 

7/1/2019 Koksijde 
Hotelschool 
Ter Duinen 

Lesmoment-
workshop duurzame vis 

19/1/2019 Oostende 

VLIZ en 
LifeWatch 
Belgium 

EMBS53 
Conferentie 

Eavesdropping 
in the wild – 
what are bats 
and porpoises 
up to 

12/3/2019 Oostende 
VLIZ - IMEC 
studenten Bezoek 

Data 
management 
@ VLIZ 

12/3/2019 Oostende 
VLIZ - IMEC 
studenten Bezoek 

LifeWatch 
observatory 

12/3/2019 Oostende 
VLIZ - IMEC 
studenten Bezoek 

Science @ 
VLIZ 

12/3/2019 Oostende 
VLIZ - IMEC 
studenten Bez 

Marine 
Robotics 

12/3/2019 Oostende 
VLIZ - IMEC 
studenten Bezoek 

Acoustic 
sensor 
networks and 
data 
processing   

12/3/2019 Oostende 
VLIZ - IMEC 
studenten Bezoek 

Imaging 
sensor 
networks and 
data 
processing 

12/3/2019 Barcelona 

EAA (Europan 
Association of 
Archaeologists) 

Internationale 
conferentie 

Marine 
archaeological 
prospection in 
Belgium 

4/2/2019 Kallo 

North Sea 
Chefs - Horeca 
Vlaanderen 

Lesmoment-
workshop Duurzame vis 
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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
Geen recente ontwikkelingen. 

3. RV Simon Stevin
Oproep scheepstijd tweede halfjaar 2019 gelanceerd. 

Eerste week maart moet Simon Stevin in droogdok wegens problemen met multibeam (vervanging RX 
transducer).  

In september gaat een 8-daagse campagne door naar de Doggerbank (Engelse & Nederlandse wateren) 
op vraag van VLIZ/RCMG. 

4. ROV Genesis, AUV & USV

Twee campagnes gepland: één aan boord Belgica tbv Prof. Van Rooij en FOD Economie en één aan boord 
RV Sarmiento de Gamboa op verzoek van NIOZ. Een derde campagne aan boord RV Discovery (Dr. 
Huvenne, NOC) is in aanvraag.  Een vierde campagne ab Simon Stevin wordt bemoeilijkt door 
andere scheepstijd aanvragen. 

Levering robotica voorzien april (AUV) en mei (USV). Bij tijdige levering wordt AUV meegenomen op de 
Belgica campagne ism Teledyne (producent) waar dan simultaan met diepwatertesten ook een missie  
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5. VLIZ Thornton monitoring boei  
De tweede meetboei wordt begin maart geleverd. Na installatie en testen wordt de huidige boei gewisseld 
met de nieuwe. 

6. Marien Station Oostende (MSO) 
Finale oplevering ontwerp zeewaterleiding & bestek tot aanbesteding is voorzien voor einde maart. Na 
lezing VLIZ wordt de aanbesteding tot aanleg voor eind 2019 gepland, realisatie in 2020. Voor de bouw 
pompput op MSO wordt gerekend op de bouwput die zal ontstaan tgv de verplichte grondsanering die 
door Afd. Kust wordt uitgevoerd.  

Huidige gebruikers moeten alles verlaten eind maart. De bunker blijft in gebruik door vzw Nele totdat 
VLIZ hen vraagt finaal de site te verlaten. Meeste voormalige gebruikers hebben de panden verlaten. 
Naast vzw Nele die blijft tot eind maart heeft 1 huurder nog geen actie ondernomen om een loods te 
verlaten. 

Het tweede woonhuis wordt op 1 april in gebruik genomen door nieuwe medewerkers als bureelruimte. 

VLIZ heeft een nota voorbereid waarin de visie op de reconversie van de site wordt voorgesteld. Die nota 
zal eind maart/begin april worden besproken met Stad Oostende. Met hun goedkeuring van de visie 
plant VLIZ reeds een eerste afbraak van koterijen voor eind 2019 (kosten geraamd op 70k€). 

7. Experimentele vogelkooi VOC 
Geen recente ontwikkelingen 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Geen recente ontwikkelingen 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Raming 
bedrag (€) budget Status 

 
Tweede meetboei 
 

100000 ICOS Levering begin maart 

 
Microscopie labo in loods 2 
 

60000 EMBRC operationeel 

 
Geconditioneerde ruimte voor 
experimentele opstelling zeewater met 
kleine houdbakken 
 

50000 EMBRC 
Geïnstalleerd, inrichting moet nog 
worden geleverd.  

 
Automatische planktonsampler  
 

50000 VLIZ Bestelling geplaatst 

 
Nieuwe GAPS  (onderwater plaats 
bepalingssysteem voor ROV & AUV) 
Als upgrade van de huidige GAPS 
(15jaar oud) 
 

250000 VLIZ Geleverd 

AUV Teledyne Gavia 1875000 VLIZ Levering voorzien april 
USV Autonaut 500000 VLIZ Levering voorzien mei 

 
In afwachting van de kosten voor aanleg zeewaterleiding (raming bedraagt voorlopig 650-750k€) worden 
alle investering voorlopig onhold gezet. Enkel een aantal noodzakelijk upgrades voor de ROV werden 
reeds gemaakt (video overlay, nieuwe graphische kaarten en nieuwe pc’s, een nieuwe winchcontainer 
totaal 55k€). Ook een initiële afbraak van kleinere gebouwen op de MSO site wordt gepland (70k€). 
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