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4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 
 

1. VLIZ ORGANISEERT 
 

Visit of Bask Delegation  
Plaats en datum: Antartica , Marmara  dinsdag 26 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 8 
Aantal deelnemers: 7 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Visit Canadian Delegation  
Plaats en datum: Adriatic  maandag 01 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 3 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Quebec_VLIZ Telcon  
Plaats en datum: Noordzee  dinsdag 02 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 6 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

Begeleidingscommissie + partnermeeting CREST  
Plaats en datum: Auditorium P, Jozef Plateaustraat 22, Gent woensdag 24 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 
Financiering: CREST 

Studiedag "Gebruik van de Zee"  
Plaats en datum: Marmara  woensdag 24 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

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

Pint of Science - Wereldoceaandag 2019  
Plaats en datum: KAAP | 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 

Werkgroep TTNS - living with climate change  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area vrijdag 24 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

http://intra.vliz.be/nl/visit-bask-delegation
http://intra.vliz.be/nl/visit-canadian-delegation
http://intra.vliz.be/nl/quebecvliz-telcon
http://intra.vliz.be/nl/begeleidingscommissie-partnermeeting-crest
http://intra.vliz.be/nl/studiedag-gebruik-van-de-zee
http://intra.vliz.be/nl/test-mini-rovs
http://intra.vliz.be/nl/pint-science
http://intra.vliz.be/nl/werkgroep-ttns-living-climate-change
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ASSEMBLE Plus workshop: FAIR Data Management for datasets from 
marine stations  
Plaats en datum: IODE TR1 , IODE TR2 , Reception Area donderdag 13 jun 2019 tot vrijdag 14 jun 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 24 
Contactpersoon VLIZ: Exter Katrina 

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 

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 
ETN Database  
Plaats en datum: Noordzee  donderdag 21 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Aantal deelnemers: 16 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

COST Meeting  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area vrijdag 22 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 42 
Aantal deelnemers: 42 
Externe Organisatie: COST 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

Kick-off werkgroepen Think Tank North Sea  
Plaats en datum: KBIN, Brussel vrijdag 29 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: OD Natuur 
Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

VI International conference on the Governance of Atlantic Ports (XIVth-
XXIth Centuries)  
Plaats en datum: Conference Hall , Noordzee , Reception Area woensdag 24 apr 2019 tot vrijdag 26 apr 
2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Aantal deelnemers: 55 
Externe Organisatie: UGent 
Extern Contactpersoon: Michael.Limberger@UGent.be 
Contactpersoon VLIZ: Nathalie Keersebilck 

Studiedag Zeebad 'Gebruik van de Zee'  
Plaats en datum: Maritiem Instituut Mercator woensdag 24 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 

http://intra.vliz.be/nl/assemble-plus-workshop-fair-data-management-marine-stations
http://intra.vliz.be/nl/assemble-plus-workshop-fair-data-management-marine-stations
http://intra.vliz.be/nl/ledendag-2019
http://intra.vliz.be/nl/slotconferentie-crest
http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2019
http://intra.vliz.be/nl/20-jaar-vliz
http://intra.vliz.be/nl/etn-database
http://intra.vliz.be/nl/cost-meeting
http://intra.vliz.be/nl/kick-werkgroepen-think-tank-north-sea
http://intra.vliz.be/nl/node/7378
http://intra.vliz.be/nl/node/7378
http://intra.vliz.be/nl/studiedag-zeebad-gebruik-van-de-zee
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Aantal deelnemers: 34 
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 woensdag 08 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 120 
Aantal deelnemers: 103 
Externe Organisatie: Blauwe Cluster 
Extern Contactpersoon: Overmeire Ann 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 
Financiering: Blauwe Cluster/VLIZ 

North Sea Wrecks  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area maandag 13 mei 2019 tot dinsdag 14 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 23 
Aantal deelnemers: 23 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel, Sven Van Haelst 

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: 56 
Aantal deelnemers: 55 
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: 18 
Externe Organisatie: Sorbonne Université - Laboratoire d'Océanographie de Villefranche 
Extern Contactpersoon: Jean-Olivier Irisson 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

2nd EMODnet Open Sea Lab: Kick-off event  
Plaats en datum: Royal Museum of Fine Arts, Brussels vrijdag 24 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: EMODnet 
Contactpersoon VLIZ: Oset Garcia Paula 

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: 40 
Extern Contactpersoon: heidi.dierssen@uconn.edu 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel, Keersebilck Nathalie 
Financiering:  
VLIZ/RBINS/NASA/... 

Workshop Aquabotz Horizon Educatief  
Plaats en datum: Marien Station Oostende  dinsdag 04 jun 2019 tot woensdag 05 jun 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: Horizon Educatief 
Extern Contactpersoon: Ruth Teerlynck  
Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

Fish Welfare meeting  
Plaats en datum: VMDC  vrijdag 07 jun 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 5 
Externe Organisatie: ILVO 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

Expo Operatie Noordzee 1944-45  
Plaats en datum: Seafront Hal 3, Zeebrugge zaterdag 08 jun 2019 tot zondag 03 jan 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 75 000 
Externe Organisatie: Seafront Zeebrugge, war Heritage Institute, Westtoer, Vlaamse overheid 

http://intra.vliz.be/nl/marine-science-meets-maritime-industry-msmmi
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/2nd-emodnet-open-sea-lab-kick-event
http://intra.vliz.be/nl/node/7530
http://intra.vliz.be/nl/workshop-aquabotz-horizon-educatief
http://intra.vliz.be/nl/fish-welfare-meeting
http://intra.vliz.be/nl/expo-operatie-noordzee-1944-45
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Extern Contactpersoon: Pieters Sofie 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

PERSUADE ENDUSERS MEETING  
Plaats en datum: Antartica , Noordzee  woensdag 26 jun 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Dre Cattrijsse 

Cursus: Zeeweek, alles van de zee  
Plaats en datum: Horizon Eduactief, Oostende maandag 01 jul 2019 tot vrijdag 05 jul 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: Natuurpunt CVN, Horizon EDucatief, MEC, Natuurpunt Middenkust, 
Srandwerkgroep, Regionaal Landschap 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

2nd EMODnet Open Sea Lab: hackathon  
Plaats en datum: to be confirmed woensdag 04 sep 2019 tot vrijdag 06 sep 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: EMODnet 
Contactpersoon VLIZ: Oset Garcia Paula 

Vissen in het Verleden 2019  
Plaats en datum: NAVIGO, Oostduinkerke vrijdag 25 okt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: NAVIGO 
Extern Contactpersoon: Pirlet Ruth <Ruth.Pirlet@koksijde.be> 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

North Sea Palaeolandscapes Conference 2019  
Plaats en datum: Media Plaza, Utrecht, Nederland maandag 18 nov 2019 tot woensdag 20 nov 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: TNO Geological Survey of the Netherlands, UGent-RCMG 
Contactpersoon VLIZ: Missiaen Tine 
Rol van het VLIZ: VLIZ maakt deel uit van de wetenschappelijke commissie, planning van de sessies, 
benaderen van keynote speakers, etc. Er wordt van VLIZ verder geen support verwacht (en dus ook geen 
budget).  

Fish Welfare Symposium  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area vrijdag 29 nov 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: ILVO 
Extern Contactpersoon: Van Bogaert Noémi 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 

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. 
 
 
 
 
 

http://intra.vliz.be/nl/persuade-endusers-meeting-0
http://intra.vliz.be/nl/cursus-zeeweek-alles-van-de-zee
http://intra.vliz.be/nl/2nd-emodnet-open-sea-lab-hackathon
http://intra.vliz.be/nl/vissen-het-verleden-2019
http://intra.vliz.be/nl/north-sea-palaeolandscapes-conference-2019
http://intra.vliz.be/nl/symposium-welzijn-bij-vissen
http://intra.vliz.be/nl/oceans-past-2020-conferentie
http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
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3. VLIZ FACILITEERT 
 

Bezoek & lezing 'De Passant'  
Plaats en datum: Adriatic  donderdag 21 mrt 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Aantal deelnemers: 10 
Externe Organisatie: De Passant 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

HACK Belgium - Life Sustaining Oceans  
Plaats en datum: Tour & Taxis, Brussels donderdag 28 mrt 2019 tot zaterdag 30 mrt 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: 52 
Externe Organisatie: Koperen Passer Brugge-Knokke 
Extern Contactpersoon: Willy Adriansens, wadriansens@hotmail.com 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

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 

JPI-Oceans Secretariat visit InnovOcean  
Plaats en datum: Antartica , Marmara  maandag 29 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 16 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

JPI-Ocean secretariat visits InnovOcean  
Plaats en datum: Adriatic  maandag 29 apr 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 8 
Externe Organisatie: JPI Oceans 
Extern Contactpersoon: De Moor Willem 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
Financiering: VLIZ International  
Rol van het VLIZ: VLIZ facilitates visit of JPI Oceans to InnovOcean. 

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 

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. De organisator van deze 
dag is de Vlaamse UNESCO-commissie, die EWI en VLIZ betrokken heeft bij de sessie over FUST (Flanders 
UNESCO Science Trustfonds). Als VLIZ verzorgen wij een aantal logistieke zaken (hardware, agenda 
opmaak, lijst deelnemers identificeren, opzetten van demo- en promo materiaal) en een bijdrage in het 
gedeelte over het FUST-ondredeel van het programma.  

http://intra.vliz.be/nl/bezoek-lezing-de-passant
http://intra.vliz.be/nl/hack-belgium-life-sustaining-oceans
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-brugge-knokke
http://intra.vliz.be/nl/bedrijfsbezoek-davidsfonds-jabbeke
http://intra.vliz.be/nl/jpi-oceans-secretariat-visit-innovocean
http://intra.vliz.be/nl/jpiocean-secretariat-visits-innovocean
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-studenten-kuleuven
http://intra.vliz.be/nl/unesco-dag
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UPV Studiedag  
Plaats en datum: Conference Hall  donderdag 23 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Brainstorm denktank TOP 2.0  
Plaats en datum: VMDC  vrijdag 24 mei 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 5 
Externe Organisatie: Erfgoedcel Kusterfgoed 
Extern Contactpersoon: Neyt Hannelore 
Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Bezoek Koperen Passer (voorlopig)  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area woensdag 11 sep 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

Bezoek Koperen Passer (voorlopig)  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area woensdag 25 sep 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
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 

Studiedag vleermuizenmigratie  
Plaats en datum: Conference Hall , Noordzee , Reception Area, Spuikom  vrijdag 08 nov 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: Regionaal Landschap Houtland vzw 
Extern Contactpersoon: Bob Vandendriessche Bob.Vandendriessche@west-vlaanderen.be> 
Contactpersoon VLIZ: Marie Robberecht 
 
 
 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 
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 
 

http://intra.vliz.be/nl/upv-studiedag
http://intra.vliz.be/nl/brainstorm-denktank-top-20
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-voorlopig
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-koperen-passer-voorlopig-0
http://intra.vliz.be/nl/node/7856
http://intra.vliz.be/nl/studiedag-vleermuizenmigratie
http://intra.vliz.be/nl/europees-kampioenschap-meeuwen-schreeuwen
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Lijst lopende en startende projecten 

 

1. Projecten externe financiering 

 

2. Projecten interne financiering 

 

3. Samenwerkingsovereenkomsten 

 

4. Netwerken en stuurgroepen 

 

 

 

Projecten externe financiering (43) 

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

Remote Sensing (TIMBERS) 

Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2022-09-30 

Financiering: Belspo 

Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

Project coördinator: Robrecht Moelans & Els Knaeps (VITO) 

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

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

ontwikkelen om verticale turbiditeitsprofielen af te leiden van gemeten MBES backscatter 

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

waterkolom op basis van satellietobservaties. 

Recente activiteiten en producten:  

file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23external
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23external
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23internal
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23internal
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23cooperation
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23cooperation
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23network
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23network
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23mandate
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/scicom%20june.htm%23mandate
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Vacancy deadline ended 15th of May. Candidates will be invited for a talk on the 20th or 22nd of 

May. Intended start of employment in the summer. Kick-off meeting planned on the 24th of June 

at VLIZ.  

Dit BELSPO STEREO project (acronym: TIMBERS) werd goedgekeurd. Gedurende 3 jaar gaat 

VLIZ i.s.m. VITO in situ turbiditeitsmetingen van de waterkolom koppelen aan remote sensing 

gegevens. Binnenkort zal hiervoor een extra persoon worden aangeworven (vacature reeds 

afgesloten). De kick-off van het project vindt plaats op 24 juni. 

2. 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:  

Geen recente activiteiten 

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

LITTER IN THE MARINE ENVIRONMENT FROM THE AQUACULTURE 

INDUSTRY (AQUA-LIT) 

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

beperken 

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

Financiering: EU 

Project lead VLIZ: Lisa Devriese 

Project coördinator: Mariana Mata Lara (Geonardo) 

Website: aqua-lit.eu/ 

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

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

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

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

aanbevelingen aanleveren voor betere besluitvorming in de aquacultuursector. 

Recente activiteiten en producten:  

file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.wecanet.eu
https://aqua-lit.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4927
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VLIZ is coördinator van WP2. De rapporten D2.2 'Knowledge wave on marine litter' & D2.3 

'Policy tools and measures' in het kader van AQUA-LIT worden gefinaliseerd eind juni en zullen 

nadien op de website te raadplegen zijn.   

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

Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2021-08-31 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Katrina Exter 

Website: www.assembleplus.eu 

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

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

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

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

bijkomende lidstaten met het oog op integratie en gezamenlijke ontwikkeling om gecoördineerde 

toegang te verlenen tot de diensten die ze aanbieden aan Europese onderzoekers uit de publieke 

en private sector. 

Recente activiteiten en producten:  

 Invullen van het 18-maands periodieke rapport voor de WP's die we doen 

 Knowledge Transfer Platform: achter de schermen werken aan het bijwerken van de 

ASSEMBLE Plus en EMBRC-collecties 

 Organiseren van een workshop over FAIR-gegevens: gecreëerd programma, 

geselecteerde presentatoren, gecreëerde webpagina- en registratiepagina's, uitgezonden 

advertenties 

 Woonde workshop bij over het ASSEMBLE Plus Transnational Access programme en 

gaf een presentatie over de KTP (Katrina Exter) 

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

(BANOS CSA) 

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

Looptijd: Van 2018-11-01 tot 2020-04-30 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Project coördinator: Andris Andrusaitis 

BANOS CSA richt zich op het ontwikkelen van de nodige voorwaarden voor een 

langetermijncoördinatie en afstemming van de inspanningen van de landen rondom de Baltische 

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

kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie. BANOS CSA wordt gecoordineerd door 

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

innovatiefinancierende instellingen in de landen rondom de Baltische en Noordzee. 

http://www.assembleplus.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4868
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Recente activiteiten en producten:  

 Algemene coördinatie en communicatie (VLIZ, Vlaamse en Europese partners) 

 Taak 1.1. (FORMAS): deelname aan 'Scoping the Future SRIA' in Brussel 12/03 

 Taak 1.1.(FORMAS): Bijdrage aan Rapport. Scoping the future R&I programme  

 Taak 3.2. (VLIZ) Inventariseren van/ Stakeholder-analyse van het toekomstige 

programma;  

 Taak 3.2. (VLIZ): overleg met CSA BANOS coördinator en opmaak van ontwerprapport 

T.3.2., voorbereiding consultatie sessie tijdens FPM3 in Kopenhagen op 6 juni 2019 

 Taak 3.3. (VLIZ): Opstart takenpakket, inventriseren van Opportuniteiten en Initatieven 

inzake internationale en grensoverschrijdende samenwerking 

 Taak 4.3. (VLIZ): Human Capacity Development Strategy: concepten, definities, 

stappenplan,structuur van ontwerprapport (in overleg met WP Leider 4- FORMAS); 

opstart inventarisatie en voorbereiding van interview key-experts en strategische partners. 

 Taak 4.6. Open Data Strategie (VLIZ): algemene voorbereidende taken en afstemming 

(intern en met consortium coordinator).  

 Derde Forum van Program Managers en SturingsComité op 6 juni 2019, Kopenhagen 

6. Blue Accelerator 

Financiering: EFRO 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

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

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

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

Recente activiteiten en producten:  

- Project opgestart 

- Kick-off vergadering (27/03) 

- Werkvergadering POM W-Vl, UGent, VIVES en Nemos (05/04) 

- Werkbezoek Blue Accelerator platform (april 2019) 

- Interne brainstorm rond sensoren voor Blue Accelerator-platform 

- Vacature voor marien technicus uitgeschreven. Procedure lopend. 

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

(Blue-Cloud) 

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

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

Project coördinator: TRUST-IT 
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Het project implementeert een praktische benadering om het potentieel van op de cloud 

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

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

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

Cloud. 

Recente activiteiten en producten:  

Positieve review. Grant agreement in voorbereiding. 

8. Climate Resilient Coast (CREST) 

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

Financiering: VLAIO 

Project lead VLIZ: Tina Mertens 

Project coördinator: Jaak Monbaliu (KU Leuven) 

Website: www.crestproject.be 

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

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

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

kustveiligheid. 

Recente activiteiten en producten:  

*24 april 2019: eindgebruikersworkshop "Hoe reageren overheid en mensen (best) op 

golfoverslag" 

* voorbereiding slotconferentie 26-27 september 2019 

* voorbereiding data paper 

* voorbereiding communicatiecampagne artificiële dijk 

 

 

9. Collaborative land sea integration platform (COASTAL) 

Looptijd: Van 2018-05-01 tot 2022-04-30 

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

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

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

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

Recente activiteiten en producten:  

- Deelname aan multi-actor lab 23/05 van het project. 

http://www.crestproject.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4548
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10. COST- The European Aquatic Animal Tracking Network (COST-ETN) 

Financiering: COST 

Project lead VLIZ: Jan Reubens 

Deze COST Action heeft tot doel om alle onafhankelijke regionale telemetrie initiatieven te 

integreren in een pan-Europees biotelemetrie netwerk, ingebed in de internationale context van 

bestaande initiatieven.  

Recente activiteiten en producten:  

 30 landen hebben de MoU ondertekend 

 De eerste MC meeting van de Actie vond plaats op 22/03/2019. Op deze meeting werden 

alle leadership positions van de actie vastgelegd. 

 Jan Reubens (VLIZ) werd verkozen tot Chair vna de Actie. 

 Budget voor de eerste grant period is vastgelegd op 149.000€. Indien nog extra landen de 

MoU ondertekenen, wordt het budget nog aangepast. 

  Op 29/05/2019 vond een grant holders workshop plaats in Brussel om de nieuwe grant 

holders (waaronder VLIZ) wegwijs te maken in het systeem. 

  Alle werkgroepen zijn bezig met het voorbereiden van de doelstellingen voor grant 

period 1. 

 WG3 (funding) en WG4 (training schools) hebben een survey uitgestuurd om de 

prioriteiten van de Europese tracking community te kunnen inschatten. 

 Deindustrie, in overleg met WG2, is aan het kijken om een 'open protocol' te lanceren 

voor tag IDs. Wordt voorgesteld op ICFT conference eind juni. 

 

11. COST-Oceans Past Platform (OPP) 

Financiering: COST 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Website: www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1403 

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 wanneer, hoe en met welke sociaaleconomische, politieke, culturele en ecologische 

implicaties de mens het mariene leven heeft beïnvloed, vooral in de Europese zeeën in de laatste 

twee millennia. 

Recente activiteiten en producten:  

 Project concluded/ended. VLIZ contributed to final report. 

 VLIZ is local host to Oceans Past Initiative Conference 2020 in Belgium (this is not OPP 

COSt co-funding, but same core consortium). 

http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1403
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12. 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 geïntegreerd kustbeheer. Het doel is om fundamenteel onderzoek te 

verrichten naar efficientie, mutuele voordelen en omgevingsimpact van de techniek, teneinde de 

toepasbaarheid en ontwikkeling als een duurzame en kosten-efficiente benadering om negatieve 

emissies te evalueren. 

Recente activiteiten en producten:  

overkapping 6 mesocosms besteld, installatie voorzien eind juni. Mesocosms werden tijdelijk in 

loods 1 geplaatst.  

Wekelijkse staalnames en analyses lopen zoals gepland 

13. Data gathering of habitat specific biological and socio-economic information for the 

management of seabass. (SEA(A)BASS) 

      Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor 

een geïnformeerd beheer van zeebaars. 

Financiering: Europees visserijfonds 

Project lead VLIZ: Jan Reubens 

Project coördinator: Els Torreele 

Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor een 

geïnformeerd beheer van zeebaars. 

Recente activiteiten en producten:  

 project gestart, kickoff meeting zal in loop van juni plaatsvinden 

 in overleg met Vemco om juiste settings van ADST tags te kiezen. Er zullen 50 tags 

aangekocht worden 

 Voorbereidingen getroffen om tagging seizoen te kunnen starten 

 6 extra receivers (op frame) uitgezet thv muur zeebrugge om lokaal gedrag van zeebaars 

beter te kunnen capteren 

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

environment (SeaBioComp) 

      Ontwikkeling en demonstratie van duurzame biobased composieten voor een mariene 

omgeving 
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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: • minstens gelijkwaardige mechanische eigenschappen, • afhankelijk van de toepassing een 

duurzaamheid op maat (2 tot> 20 jaar), • met verminderde CO2-uitstoot (30%) en verminderde 

ecotoxische impact (door microplastics). 

Recente activiteiten en producten:  

Kick off meeting vond plaats en project is formeel opgestart in april. Administratieve 

voorbereiding is afgerond en eerste skype meeting WP3 (Test protocols 

(standards/procedures/methodology) for biocomposites testing and characterisation) heeft 

plaatsgevonden op 24 mei zodat het werk van de verschillende partners op elkaar afgestemd kan 

worden. Onderzoek in VLIZ wordt concreet voorbereid. 

SeaBioComp Project. 

De opstartvergadering te Rijsel, Frankrijk op 1 april 2019 was een succes. De administratieve 

taken van VLIZ zijn in orde waardoor ons deel van de initiatiefase is afgerond.  

Intussen vond ook een eerste Skype meeting plaats met de partners van WP3 van dit project, het 

werkpakket waarin VLIZ voor het onderzoek meest betrokken is. De gedetailleerde protocollen 

voor dit project zijn in ontwikkeling en de praktische opstart wordt verwacht zomer 2019, in 

samenwerking met Prof. Colin Janssen (UGent). 

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

(DISARM) 

      Dumpsites van munitie: Geïntegreerde Wetenschappelijke aanpak van Risico en 

Management 

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

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

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

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

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

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

wetenschappelijke aanpak te ontwikkelen om risicobeoordeling en beheer van mariene 

chemische munitiedumpsites wereldwijd te ondersteunen. 

Recente activiteiten en producten:  

Het project werd goedgekeurd in januari 2019 en gaat van start op 1 januari 2020.  

In mei 2019 werd gestart met de voorbereiding voor een Europese aanbesteding mbt 

dieptesonderingen en dieptesampling op de Paardenmarkt. Het is de bedoeling dat dit deel van 

het project in de eerste helft van 2020 kan aanvangen. 
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16. ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, 

Innovation and Research (ENVRI FAIR) 

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

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

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

(ENVRI) met de European Open Science Cloud (EOSC). Deelnemende infrastructuren (RI) 

bestrijken de subdomeinen Atmosphere, Marine, Solid Earth en Biodiversity / Ecosystems. De 

algemene doelstelling is RI’s te laten bouwen aan een set FAIR-gegevensservices die efficiëntie 

en productiviteit van onderzoekers verbetert, innovatie ondersteunt en op gegevens en kennis 

gebaseerde beslissingen mogelijk maakt. 

Recente activiteiten en producten:  

 Het invullen van twee technisch gefocuste vragenlijsten om de FAIRness van de 

LifeWatch data/archive, MDA, en IMIS vast te stellen 

 ENVRI-FAIR WP9 meeting 13-14 mei Amsterdam: de vragenlijsten bespreken en 

onmiddellijke toekomstige AI's plannen 

 

17. Eurofleets+ (Eurofleets+) 

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

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Website: www.eurofleets.eu 

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:  

Geen recente ontwikkelingen 

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

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

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

Project coördinator: Ann Vanreusel 

http://www.eurofleets.eu/
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Website: www.embrc.eu 

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

EMBRC is een Europees gedistribueerde infrastructuur voor onderzoek en training bij 

leidinggevende mariene onderzoeksstations in Europa. EMBRC zal academia en industrie 

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

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

platformen en faciliteiten voor structurele biologie en beeldvorming. 

Recente activiteiten en producten:  

Contract met FWO moet nog worden gefinaliseerd.  

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

Portal) 

      Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Centraal Portaal 

Looptijd: Vanaf 2013-12-01 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: 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. 

Recente activiteiten en producten:  

 Improvements on the query tool 

 Work with Secretariat to streamline EMODnet data product catalogue to the EU Open 

Data portal 

 Meeting VLIZ - EMODnet Secretariat - DGMARE planned for 6th June 

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

Chemistry) 

      Europees Marien Observatie and Data Netwerk - Chemisch Lot 

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

Financiering: DGMARE 

Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

Project coördinator: OGS 

Website: www.emodnet-chemistry.eu 

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

file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.embrc.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4522
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.emodnet.eu
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.emodnet-chemistry.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4870
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VLIZ neemt deel aan EMODnet chemie om data rond de VLIZ chemische monitoring 

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

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

Recente activiteiten en producten:  

No recent activity. Performance period is finished and no direct continuation. New proposal was 

submitted, awaiting for confirmation. 

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

ingestion) 

      Europees Marien Observate en Data Netwerk - Data ingestion 

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

Financiering: DGMARE 

Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

Project coördinator: HCMR 

Website: www.emodnet-ingestion.eu/ 

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

Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij 

een datasysteem ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en 

beschikbaar te maken. Dit alles gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de 

EMODnet infrastructuur. Zeer groot consortium van Europese datacentra. 

Recente activiteiten en producten:  

No recent activity. Proposal for continuation was submitted by coordinator (Maris), pending 

approval. 

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

      Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie 

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

Financiering: DGMARE 

Project lead VLIZ: 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 . 

https://www.emodnet-ingestion.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4872
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.emodnet-biology.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4871
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Recente activiteiten en producten:  

 15th May, stakeholder event to showcase the European Atlas of Marine Life and collect 

feedback on data products and future developments. 

 16th and 17th May, General meeting with EMODnet Biology consortium: discuss 

progress and work plan for renewal period. 

 New data availability tool being developed. 

 Final report to be submitted mid-June. 

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

Substrates (PERSUADE) 

      Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde 

substraten in de Noordzee 

Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-04-30 

Financiering: BRAIN 

Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

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

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

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

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

changes in biodiversity (colonisation by fouling fauna, changes in benthic communities) will 

affect the nitrogen cycling at the local scale. Furthermore, we will investigate how these changes 

interact with the effects of climate change and/or the combination with aquaculture 

Recente activiteiten en producten:  

3 nieuwe moorings met sterk verbeterd ontwerp uitgelegd nabij  Meetboei aan C-Power 

windmolenpark. In najaar worden fouten of tekortkomingen aan het ontwerp opnieuw 

geëvalueerd na terug binnenhalen van de verankeringen. 

zeewater Tanks MSO worden voor experimenten gebruikt in juni.  

24. Expo Operatie Noordzee 1944-45 

Looptijd: Van 2018-09-20 tot 2020-11-30 

Financiering: Subsidies aan beleidsdomein overschrijdende projecten en evenementen die de 

uitstraling van Vlaanderen bevorderen (Minister-President van de Vlaamse Regering) 

Project lead VLIZ: Jan Seys 

Project coördinator: Sofie Pieters, Seafront Zeebrugge 

Website: www.seafront.be/nl/operatie-noordzee 

Expoin Seafront Zeebrugge over de bevrijding van Walcheren op 1 november 1944 door 

Canadese, Poolse, Britse, Franse, Noorse, Nederlandse én Belgische troepen. Project in 

samenwerking met War Heritage Institute, Westtoer, de Vlaamse overheid en de Nationale 

Loterij. 

https://www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
https://www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
http://www.vliz.be/imis?proid=4791
http://www.seafront.be/nl/operatie-noordzee
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Recente activiteiten en producten:  

De expo wordt op 7 juni officieel geopend met een vernissage en een persvoorstelling. Er zijn 

extra middelen verworven via de Nationale Loterij t.b.v. de communicatie. 

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

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

Financiering: Interreg 

Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 

Project coördinator: Annelies Debacker (ILVO) 

Website: www.northsearegion.eu/geans/ 

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

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

met oog op hun hun toepassing voor de beoordeling van de gezondheid van ecosystemen in de 

Noordzee-omgeving. Een DNA-sequentie-referentiebibliotheek zal worden gecompileerd, 

huidige methoden zullen worden geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, genetische indicatoren 

zullen worden ontwikkeld en er zal een roadmap worden opgemaakt voor de implementatie voor 

het beheer. 

Recente activiteiten en producten:  

Het project ging van start op 15 maart en de startvergadering werd georganiseerd door ILVO in 

Oostende. De GEANS-website werd opgezet onder https://northsearegion.eu/geans/ Persbericht 

gelanceerd door de coördinator en opgepikt op de VLIZ-site en in VLIZINE. Pilotstudies worden 

vormgegeven en protocollen worden besproken. 

26. 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:  

Twee functionele units van PANTHYR, het autonoom meetplatform dat VLIZ ontwikkelt zijn 

meegegeven aan ODNatuur voor verder testen. Eén van deze deze units zou op het Blue 

Accelerator meetplatform worden geïnstalleerd zodra die beschikbaar is.  

file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.northsearegion.eu/geans/
http://www.vliz.be/imis?proid=4928
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Een publicatie over de ontwikkeling en functionaliteiten van PANTHYR is na positieve peer 

review in voorbereiding ter publicatie. 

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

Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2020-03-31 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

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

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

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

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

op Vlaams niveau hebben samengewerkt. Dit project onderzoekt synergie in 

onderzoeksinfrastructuur en mogelijke samenwerkingen. 

Recente activiteiten en producten:  

geen verdere ontwikkelingen 

28. Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional 

remote sensing data (AQUALOOKS) 

Looptijd: Van 2019-10-01 tot 2023-03-31 

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:  

start project vastgelegd op October 2019 - opvolging en verdere ontwikkeling PANTHYR 

meetplatform 

29. Integrated Carbon Observing System (ICOS.be) 

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

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Thanos Gkritzalis 

Project coördinator: Reinhard Ceulemans 

Website: www.icos-belgium.be/ 

http://www.icos-belgium.be/
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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:  

Evaluatie van RV Simon Stevin is nog aan de gang en het technische probleem dat de 

certificering verhindert, wordt naar verwachting in de zomer van 2019 opgelost. RV Simon 

Stevin UW pCO2 ingediend bij SOCAT en kreeg de hoogst mogelijke kwaliteitsvlag (B). VLIZ 

Thornton Buoy-station was actief tot 23 mei 2019. Geïdentificeerde hardwareproblematiek 

waarmee we te maken hebben. Verwacht op te lossen in juli 2019. 

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

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

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Project coördinator: Universiteit Antwerpen 

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:  

 Voorbereiding Workshop 1 (28-29 mei @ Bordeaux) 

 Samenstellen programma en contacteren deelnemers WS1 

 Ontwikkeling quality control in R 

 Opvragen en controleren SPM-data Scheldemonitor 

31. 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/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4653 

Het JERICO-NEXT-project streeft naar uitbreiding van pan-Europees netwerk van mariene 

observatoria ontwikkeld in het FP7-poject JERICO door toevoeging van nieuwe innovatieve 

infrastructuur, alsook door het integreren van biogeochemische en biologische waarnemingen. 

Het doel is om onderzoekers te voorzien in continue en waardevolle milieudata van hoge 

kwaliteit die fysieke en biologische informatie koppelen. 

Recente activiteiten en producten:  

http://www.jerico-ri.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4653
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 FCM data now available in EMODnet Biology. 

 Final general meeting from 01-05 July in Brest. 

 Final deliverable on Biological data collected during the project under preparation. 

 Proposal for JERICO III was submitted, pending approval. 

32. Lead Alternative Fishing Weights 

      Visloodalternatieven 

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

Financiering: FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu (MSFD) 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Dit project beoogt het testen van visloodalternatieven (cf. Maatregelenprogramma MSFD, 29D) 

in samenwerking met de recreatieve zeevissersgemeenschap. 

Recente activiteiten en producten:  

 Verderzetting van de testperiode 

33. Marine recreational fisheries monitoring (RecVis) 

      Recreatieve zeevisserijmonitoring 

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

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

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

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Website: www.recreatievezeevisserij.be 

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

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

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

Recente activiteiten en producten:  

 Finalisatie van de BIN inzake de Belgische recreatieve zeevisserijmonitoring (publicatie 

en persbericht voorzien tussen 20-24 mei) 

 Continue opvolging van de vangstrapportages 

 Ondersteuning UGent inzake de verzameling van platvissen met letsels in het kader van 

http://www.platvisziekten.be 

34. 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 

file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.recreatievezeevisserij.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4873
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Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Website: www.newstheps.be/ 

Binnen dit project zullen nieuwe en geïntegreerde 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:  

 Maken flowchart finaal rapport voor weergave en link tussen activiteiten in het project 

 Start data management: aanmaken parameters in IMERS database 

 Partnermeeting 16-05-2019: Overleg finaal rapport 

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

      Noordzeewrakken - een opportuniteit voor blauwe groei 

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

Financiering: Interreg 

Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

Project coördinator: Sünhilde Kleingartner, German Maritime Museum, Bremerhaven 

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

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

beoordelen en oplossingen voor risicomitigatie voor te stellen. 

Recente activiteiten en producten:  

Bijeenkomst van alle projectpartners georganiseerd in Oostende (13-14 Mei). Historisch 

bronnenonderzoek en overeenstemming van de sampling methode worden afgewerkt. De 

komende maanden gaan de eerste in situ waarnemingen van start. Tijdens het werken op de 

wrakken zal ook het corrossie-onderzoek van AMACORT (HZS Antwerpen) bediend worden. 

36. 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/ 

IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4745 

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). 

http://www.newstheps.be/
https://www.atlantos-h2020.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4745
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Recente activiteiten en producten:  

Project mogelijks verlengd.  

37. 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 geïntegreerd 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:  

  Data-analyses volop aan de gang in het kader van doctoraat Inge van der Knaap.  

Eerste manuscript hierrond is bijna klaar om ingediend te worden (manuscript rond setup) 

 

Data-anaylse van 2e manuscript gestart (impact studie) 

 

 AZFP data wordt gepresenteerd op Ocean Noise congres 

 AZFP data werd gepresenteerd op ICES WGFAST en werd er gevraagd om een bijdrage 

te schrijven voor een theme series 

 

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

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

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

EOSC-Life brengt de 13 biologische en medische ESFRI-onderzoeksinfrastructuren (BMS RI's) 

samen om een open onderzoeksomgeving te creëren voor digitale biologie. Het project wil een 

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

hoeveelheden gegevens die door de biowetenschappen worden geproduceerd. Door gegevens en 

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

bredere onderzoeksgemeenschap. 

Recente activiteiten en producten:  

http://www.vliz.be/imis?proid=4861
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 Kickoff meeting in Holland, 20-21 maart: initiële WP's gedefinieerd en VLIZ zal 

deelnemen aan WP1 

 EOSC-Life telecon 16 mei: AI's voor WP1 besproken en toegewezen 

39. 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 werden als een annex meegeleverd 

met het contract naar FWO Vlaanderen. 

 Momenteel wordt er een KPI-logboek aangelegd om de voortgang van de KPIs bij te 

houden. 

 

ALGEMEEN  

 Het geïntegreerde VLIZ-INBO LifeWatch rapport 2017-2018 werd eind maart ingediend 

bij FWO Vlaanderen. 

 Er werd een Terms of Reference document opgemaakt om de rol van de Belgische 

partners binnen LifeWatch te formaliseren. Dit document zal binnenkort door de 

verschillende partijen ondertekend worden. 

 Op 3 mei vond er in Brussel een voorbereidende vergadering plaats om de agenda van de 

LifeWatch General Assembly van 23-24 mei voor te bereiden en de regels voor in-kind 

bijdrages te bespreken. 

http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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 Van 27 tot 30 mei gaat de allereerste LifeWatch ERIC Scientific Community Meeting 

door in Rome. Verschillende LifeWatch Belgium partners zullen hierop aanwezig zijn. 

VLIZ co-organiseert de working session “Marine Biodiversity & Ecosystem 

Functioning”, waarin onder andere de LifeWatch Taxonomic Backbone aan bod zal 

komen. 

 Op 5 juni zal er een vergadering met FWO in Brussel doorgaan om te bespreken hoe de 

verschillende ESFRIs in België beter met elkaar gelinkt kunnen worden op vlak van data 

infrastructuren, en hoe de samenwerking bevorderd kan worden. VLIZ en INBO zullen 

deze vergadering samen voorbereiden voor de insteek vanuit LifeWatch. 

 Op 18 juni wordt in Oostende een bezoek georganiseerd van de nieuwe LifeWatch CEO 

aan het Belgische distributed LifeWatch center. Hierop zal de CEO zijn visie presenteren 

op de uitdagingen voor de korte termijn en zal hij kennis kunnen maken met de 

activiteiten en bijdragen door de partner instituten. 

 

OUTREACH  

 Op de VMSD2019 (13 maart) was er opnieuw een grote LifeWatch demostand aanwezig, 

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. 

 Op 19 maart werd er een persbericht uitgestuurd over 10 opmerkelijke, nieuwe soorten 

uit 2018 in WoRMS (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6763). Dit was niet 

toevallig gepland op Taxonomist Apprecation Day. Het persbericht werd uitvoerig 

gedeeld op Twitter. 

 De nieuwe data paper over nutriënt, pigment, zwevende materie en troebelheidsmetingen 

door het LifeWatch observatorium (Mortelmans et al., 2019) werd vermeld in een 

nieuwsbericht (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6792). 

 Er zijn twee nieuwe user stories in de maak: eentje over het gebruik van biodiversity.aq, 

en eentje over de link tussen remote sensing data en een grote sterfte van Saiga antilopen 

in 2016. 

 Op 10 april ging de eerste LifeWatch Communicator Meeting door. Deze vergaderingen 

worden maandelijks via Skype georganiseerd door LifeWatch Italia. Voor elke 

LifeWatch node is er een communicatie afgevaardigde die deze vergaderingen bijwoont. 

De bedoeling van deze vergadering is om overkoepelende LifeWatch 

communicatieactiviteiten te bespreken zoals de LifeWatch ERIC news letter, input voor 

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

 De LifeWatch 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. 

 

TAXONOMIC BACKBONE  

De verschillende activiteiten van de Taxonomic Backbone componenten staan opgelijst onder 

hun respectievelijke projecten. We verwijzen naar:  
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 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  

 Management verloopt zoals gepland. 

 Het werk- en budgetplan voor jaar 1 van de ETN COST actie werd opgesteld. 

 Tussen 24 en 28 juni zal er een ETN Core meeting plaatsvinden tijdens de 5th 

International Conference on Fish Telemetry (ICFT) in Arendal, Noorwegen. 

 Er werden 6 extra receivers uitgezet thv de haven van zeebrugge ihkv doctoraat Jolien 

Goossens. 

 In juli worden er nog 8 gevlekte gladde haaien gezenderd. 

 In mei start het zenderen van 30 zeebaarzen. 

Vogelzendernetwerk en BirdCamera's  

 De relais worden geüpgraded naar een systeem dat met zonne-energie wordt opgeladen. 

 De eerste meeting rond de WOG ‘next generation tracking’ vond plaats op 21 mei aan 

UAntwerpen. Het doel van de meeting was een verkennend gesprek. 

 Tijdens het Pint Of Science Festival in Oostende gaf Eric Stienen op 21 mei een lezing 

over het gedrag en wangedrag van de gezenderde meeuwen in het LifeWatch.be 

vogelzendernetwerk (https://www.pintofscience.be/Event/Een-zee-van-leven). 

 

Akoestisch netwerk voor detectie bruinvissen mbv C-PODS  

 Werking en management verlopen zoals gepland. 

 

Sensor netwerk van akoestische vleermuis detectors en MOTUS-netwerk  

 Werking en management verlopen zoals gepland. 

 

Fytoplankton sensors: Flow Cytometer (FCM) en FlowCAM  

https://www.pintofscience.be/Event/Een-zee-van-leven


Wetenschappelijk Commissie, 07 juni 2019  28 

 De nieuwe camera en het “bead injection system” van de FCM werden uitgetest. 

 Het koelsysteem van de FCM is gebroken en moet hersteld worden. 

 De werking van de FlowCAM verloopt zoals gepland. 

 Een nieuwe AI pipeline voor fytoplankton soortenherkenning wordt voorbereid. 

 

Zoöplankton sensors: ZooScan en VPR  

 De werking van de ZooScan verloopt zoals gepland. 

 De optica (camera + stroboscoop) van de VPR werd opnieuw uitgelijnd. Hierdoor zijn de 

optische instellingen van de VPR optimaler geworden. 

 Het probleem met de winch werd opgelost. 

 De data paper over zoöplankton observaties werd gepubliceerd: Mortelmans, J.; 

Goossens, J.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Hernandez, F. (2019). 

LifeWatch observatory date: zooplankton observations in the Belgian part of the North 

Sea. Geoscience Data Journal In press: 1-9. https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68 

 

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 genomen voor de 

verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, FCM, VPR), en de stalenbibliotheek. 

 Van 6-10 mei vond er opnieuw een gezamenlijke LifeWatch-Jerico Next sampling cruise 

met de RV Simon Stevin plaats in Belgische, Nederlandse, Franse en Britse wateren. Het 

doel van deze cruise is om (fyto)plankton stalen te verzamelen om zo 

planktonbiodiversiteit en –bloei in de Noordzee te kunnen bestuderen. 

 De datapaper over waterkwaliteit (pigment, nutriënt, turbiditeit) werd gepubliceerd: 

Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; 

Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; 

Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; 

Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and turbidity 

measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. 

https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7 

 

DATA ARCHEOLOGIE  

 Aanpassingen maken op vraag van tijdschrift Nature rond datapublicatie over historisch 

Keniaans – Belgische onderzoeksdata. 

 opzetten dataformaat voor jobstudenten voor digitalizeren Belgica expeditie (jobstudent 

zomer 2019). 

 

DATA SERVICES  

https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7
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 Voor de dataservices van het E-Lab is er niets te melden sinds de vorige informatieve 

bijlagen.  

 

DATA PRODUCTEN  

 Living Planet Report (WWF): de beschikbare data werd aan de wetenschappelijke 

commissie getoond, en zij zijn ervan overtuigd dat een Belgische mariene casestudie 

interessant zou zijn.  

 World Ocean Assessment II (WOA II) product: Leen Vandepitte en Lennert Schepers 

van VLIZ werden officieel voorgedragen door België, en zij werden toegevoegd aan de 

UN “Pool of experts” (https://www.un.org/regularprocess/content/pool-experts).  

 Er is een R pakket in voorbereiding om EMODnet Biology data te verkrijgen via een 

WFS service (REMODBio, https://github.com/EMODnet/REMODBio).  

 

MEETINGS  

 13 maart 2019, Bredene, België: VLIZ Marine Science Day 2019  

 15 mei 2019, Lissabon, Portugal: EMODnet Biology end user workshop: A Showcase for 

the European Atlas of Marine Life  

 16-17 mei 2019, Lissabon, Portugal: EMODnet Biology General Meeting 2019  

 20-22 mei 2019, Oostende: Pint of Science Festival  

 22 mei 2019, Brussel, België: Science meets Regions: artificiële intelligentie, meer dan 

een hype?  

 24 mei 2019, Brussel, België: EMODnet Open Sea Lab II: Kick-off Event  

 27-29 mei 2019, Rome, Italië: 1st LifeWatch ERIC Scientific Community Meeting  

 

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.  

 Mortelmans, J.; Goossens, J.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; 

Hernandez, F. (2019). LifeWatch observatory date: zooplankton observations in the 

Belgian part of the North Sea. Geoscience Data Journal In press: 1-9. 

https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68  

 Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; 

Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; 

Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; 

Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and turbidity 

measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. 

https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7 

 

https://www.un.org/regularprocess/content/pool-experts
https://github.com/EMODnet/REMODBio
https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7
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40. Research on the environmental effects of the Sigma plan (OMES) 

      Onderzoek Milieu effecten Sigma plan 

Looptijd: Vanaf 2011-01-01 

Financiering: Subcontract Universiteit Antwerpen 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Project coördinator: Universiteit Antwerpen 

Website: www.omes-monitoring.be/ 

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

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en 

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

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

microfytobenthos, primaire productiviteit en sedimentkarakteristieken. 

Recente activiteiten en producten:  

 Jaarlijkse data import 

 Onderzoek aanpassingen OMES databank 

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

the Scheldt Estuary (ScheldeMonitor) 

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

Looptijd: Vanaf 2004-08-01 

Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie 

Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 

Project coördinator: AMT MOW - RWS 

Website: www.scheldemonitor.org 

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

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

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

projecten, datasets,... gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium 

en biedt toegang tot meetwaarden en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken. 

Recente activiteiten en producten:  

 Ontwikkelingen dataportaal databank ScheldeMonitor 

 Ontwikkelen tools voor kwaliteitscontrole van data 

 Start import jaarlijkse gegevens 

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

ocean data management (SeaDataCloud) 

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

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

Website: www.seadatanet.org 

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

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

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

waarin onderzoekers verschillende functionaliteiten ter beschikking krijgen om oceanografische 

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

Recente activiteiten en producten:  

 Attended Steering Committee and Technical task group meetings: 7th May & 9-10th 

May, presented progress made with regards to the data transformation and QC tool. 

 Finalised contribution to the deliverable WP9.5.2 – D9.13 Ingesting, validating, long-

term storage and access of Flow Cytometry data 

43. 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 

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

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

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

evaluaties. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen meldingen 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.seadatanet.org
http://www.vliz.be/imis?proid=4869
file:///C:/Users/tinam/Documents/WETCOM/2019.06.07_WK/BIJLAGEN/www.trias-project.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4867
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Projecten interne financiering (16) 

1. Blackfish 

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

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

Website: blackfish.be/ 

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

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

Oceaan en de Middellandse Zee en dat biedt opportuniteiten om bijzondere stalen te nemen die 

een meerwaarde bieden aan het wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek wordt er vanop de 

zeilboot gevist naar plastics en neemt het schip een ontvanger mee om gezenderde vissen (o.a. 

paling en kabeljauw) te detecteren. 

Recente activiteiten en producten:  

Manta trawl werd besteld 

Samples will be analyzed at MSO 

Press moment coordinated by WWF on June 7th  

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

wellbeing 

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

gezondheid en welzijn. 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Gert Everaert 

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

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

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

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

Maatschappelijke Gezondheidkunde, prof. dr Henk Roose van de vakgroep Sociologie (beide 

Universiteit Gent) en de OD Volksgezondheid. 

Recente activiteiten en producten:  

First draft send to the co-authors, feedback received, currently processing these comments 

https://blackfish.be/
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Work will be presented at: 

EurOCEAN Conference, Paris, 11-12 June 2019 

ISEE Conference, Utrecht, 25-28 August 2019 

ICEP Conference, Plymouth, 3-6 Sept 2019 

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

    Paleolandschap en archeologie in de zuidelijke/centrale Noordzee 

Looptijd: Vanaf 2018-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Tine Missiaen 

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

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

van ‘Doggerland’. 

Recente activiteiten en producten:  

Van 7-17 mei 2019 werd een tweede survey ondernomen naar de Brown bank regio aan boord 

van RV Belgica. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden werden er zeer mooie resultaten 

behaald. Voor het eerst werd een goed bewaard prehistorisch landoppervlak in groot detail in 

kaart gebracht met behulp van de SES Quattro. Dit liet toe om zeer gericht (en met succes) te 

dreggen en bodemstalen te nemen. Behalve ruwe vuurstenen en grote brokken veen (waarin veel 

plantenresten en zaden), werden ook verschillende houtfragmenten en boomwortels opgevist - dit 

alles wijst er op dat er een prehistorisch bos aanwezig was. In de lopende weken/maanden 

worden deze vondsten verder onderzocht. Een persbericht werd uitgestuurd op 3 juni 2019. 

4. Global Ocean Literacy Survey (GOLS) 

    Wereldwijde Oceaangeletterdheid Toets 

Looptijd: Vanaf 2018-04-01 

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:  

De eerste Global Ocean Literacy Survey is succesvol afgesloten half maart 2019, met een 

belangrijke insteek vanuit Vlaanderen (ca 800 ingevulde formulieren door Vlaamse jongeren, 

waarmee een van toplanden). 
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5. Innovative Census of Belgian Marine Life (BeRMS-2020) 

    Innovatieve telling van het Belgische Mariene Biodiversiteit 

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

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

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

Deze wordt samengesteld op basis van literatuur, observaties en soortenwaarnemingen door het 

publiek. Het project zal ons in staat stellen om duidelijk te communiceren over het aantal soorten 

in het Belgisch deel van de Noordzee, en aan te geven welke soorten in de laatste 10 jaar 

bijvoorbeeld niet meer werden waargenomen of nieuw voorkomen in onze regio. 

Recente activiteiten en producten:  

 Alle soorten uit het 'oude' BeRMS register werden gelinkt aan hun originele beschrijving. 

 De focus dit jaar zal liggen op het snel updaten van verspreidingsinformatie van de 

ongeveer 2.100 soorten waarvoor er de laatste 10 jaar geen waarneming is 

gedocumenteerd in EurOBIS 

 Deze zomer zal een jobstudent de recente literatuur uit de BMB screenen, om na te gaan 

of daar potentiële datasets beschikbaar zijn die kunnen bijdragen aan de BeRMS-2020 

lijst. 

6. Kustportaal 

Looptijd: Vanaf 2017-09-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

Website: kustportaal.be/nl 

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

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

gedetailleerde informatie rond specifieke thema's. 

Recente activiteiten en producten:  

 Lancering van de Engelse versie van het Kustportaal 

 Continue actualisatie van de thema's 

 Overleg Kustwacht m.b.t. voorstelling Kustportaal aan Kustwachtpartners (najaar) 

7. Monitoring Sea Spray Aerosols (SSA) 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

http://kustportaal.be/nl
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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:  

Activiteiten zijn beëindigd op 1 April. 

8. 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:  

In het voorjaar 2019 werden de multibeam data verder geanalyseerd door Marc Roche van FOD 

Economie. De resultaten hiervan worden meegenomen in de paper die in juni/juli zal worden 

ingediend.  

9. 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:  

In april 2019 werden 12 stalen genomen van fossiel botmateriaal afkomstig van het Scheur voor 

C14 datering. De resultaten kwamen recent binnen (eind mei 2019). De meeste stalen blijken 

ouder dan verwacht (>35.000-40.000 jaar).  

Er werd beslist om al het botmateriaal in de nabije toekomst onder te brengen in de collectie van 

het KBIN. 

Begin juli 2019 is een nieuwe vibrocore en multibeam campagne gepland. Eerdere vibrocore 

campagnes hadden geen succes door problemen met de apparatuur.  

 

10. Policy Informing Briefs (BIN - PIB) 

      Beleids Informerende Notas 
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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  

 Update BIN Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke informatie 

inzake marien zwerfvuil en microplastics in België gepubliceerd. 

 BIN over de Pulsvisserij (in samenwerking met UGent en ILVO) 

 BIN Belgische recreatieve zeevisserij 2018 – feiten en cijfers gepubliceerd 

11. 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 (<50µm) 

ontwikkelen. Dit in het kader van infrastructuurgedreven en beleidsondersteunend onderzoek 

met relevantie voor de Blauwe Economie en in samenwerking met UGent (prof. Colin Janssen). 

Ten tweede zullen methodes voor de automatisering van aquatische microplasticdetectie worden 

onderzocht. 

Recente activiteiten en producten:  

Het protocol om microplastic partikels en vezels uit zeewaterstalen te scheiden van de 

waterfractie, te visualiseren, kwantificeren en te identificeren met µ-FTIR staat op punt. De 

negatieve controles kennen goede resultaten, waardoor kon worden overgegaan tot het 

verwerken van zeewaterstalen genomen tijdens de Lifewatchcampagne van april 2019. Annelies 

Declercq verwerkt momenteel de stalen (filtratie, microscopische tellingen, neerschrijven 

resultaten) voor vezeltelling en legt de basis voor tellingen van de microplastic partikels. Mattias 

Bossaer stelt de positieve controles op punt. Studente Aisling Brenan zal de identificatie van de 

vezels via µFTIR en statistiek op zich nemen. Op 14 juni gaat dit team naar Prof. Vrielinck 

(UGent) om ook de µFTIR-resultaten voor vezels te finaliseren. Het wordt verwacht dat de 

dataverwerking van het project dus binnen de voorziene periode van 10 maanden (einde contract 

Annelies 15 juni 2019) zal zijn afgerond. Deze methode heeft de basis gelegd voor heel wat 

volgende projecten omtrent microplastics visualisatie, kwantificatie en identificatie uit 

zeewaterstalen. Op basis van de bekomen data in de duur van dit project zullen twee publicaties 

http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-notas
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kunnen worden gefinaliseerd; een op basis van de resultaten voor vezels (in progress), en een op 

basis van de resultaten van microplastic partikels. 

12. 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. 

Recente activiteiten en producten:  

Op dit moment (mei 2019) wordt de laatste hand gelegd aan het BSc stageverslag door Lore 

Vanhooren (Univ. Gent, RCMG) m.b.t. de interpretatie van de seismische gegevens uit 2018. 

In juni 2019 wordt het stageverslag gepresenteerd en beschikbaar gesteld. Er zal dan ok beslist 

worden of er een tweede meetcampagne volgt. 

13. 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:  

* Met de assistentie door de aanwerving (april tot december 2019) van tijdelijke medewerker 

Stan Pannier zullen de 10 test cases voor de Prize Papers Project te Oldenburg ruimschoots vóór 

de deadline afgeleverd worden (transcripties + metadata). Vervolgens worden verdere 

inventarisering en onderzoeksperspectieven in het najaar uitgewerkt. 

 

* Ook de inhoudelijke samenwerking met Oldenburg wordt vervolgd tijdens de interdisciplinaire 

conferentie 'The Problem of Piracy' aan de Strathclyde Universiteit, Glasgow op 26 juni. 

Thematisch wordt hierbij vergelijkend ingegaan op de 'grijze zone' tussen kaapvaart en piraterij, 

aan de hand van nieuw bronnenmateriaal. 

 

* Inmiddels werd het Historische Praktijkseminarie 'Gekaapte Brieven' aan de UGent succesvol 

afgesloten, waarbij uiteindelijk 19 studenten een origineel onderzoekspaper afleveren. Het 

seminarie heeft tevens bijgedragen tot de transcripties voor Oldenburg, en heeft nieuwe 

onderzoeksperspectieven opgeleverd. Naar volgend academiejaar is het de bedoeling om, in 

samenwerking met prof. Michael Limberger, een bachelorseminarie en doorstroming naar de 
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masterthesis rond de prize papers binnen maritieme geschiedenis te organiseren. Dit garandeert 

een continuïteit van jong onderzoekspotentieel naar de toekomst, ondersteund door en wederzijds 

ten dienste van het VLIZ. UGent vraagt om, wegens het grote succes, komend academiejaar 

opnieuw dergelijk seminarie te organiseren, wat met een mogelijks beperktere actieve input van 

het VLIZ kan gebeuren.  

 

* Van 24 tot 26 april vond in het VLIZ een congres plaats rond de 'Governance of Atlantic Ports', 

waar Wim De Winter vanuit het Southern-Netherlandish Prize Papers onderzoek een paper rond 

'the Social Organization of Ostend Sailors in the War of the Spanish Succession' presenteerde. 

Dit vormt een aanleiding om toekomstig samen te werken (ook aan co-publicatie) met prof. dr. 

Roberto Barazzutti (SFHM Paris) rond vergelijkend onderzoek tussen Franse en Zuid-

Nederlandse kapers. Prof. dr. Leila Maziane (UH2C Maroc) is tevens bereid gevonden om 

collaboratief onderzoek te vormen rond de Noordzee-Middellandse Zee connectie, m.b.t. Noord 

Afrika. Het congres heeft het VLIZ verder ook internationaal op de kaart geplaatst als een unieke 

onderzoekspartner binnen het domein van maritieme geschiedenis. 

 

* Aan de UGent werkt Master-student Daan Maekelberg eerstdaags zijn M.A.-thesis rond 

kaapvaart af, onder begeleiding van Michael Limberger & met Wim De Winter als copromotor 

vanuit VLIZ. 

 

* Op 3 april kwam de expertengroep Gekaapte Brieven nogmaals samen, waarbij werd 

afgesproken om in september een interdisciplinaire thema-dag/studiedag te plannen waarop alle 

betrokken onderzoekspartners (UGent, VUB, UAntwerpen, KULeuven) eenzelfde case-study 

zullen uitwerken (schip Jacob Francke) vanuit de eigen specialisatie en onderzoeksfocus, met als 

uiteindelijk doel een gedeelde co-publicatie waarin de Vlaamse universitaire partners worden 

samengebracht in een samenwerking onder initiatief van het VLIZ. 

 

* Op 27 mei werd met de KULeuven besproken om daar het komend academiejaar met het 

Southern-Netherlandish Prize Papers onderzoek bij VLIZ samen te werken op 3 niveaus, met het 

oog op een doorstroomtraject naar M.A.-onderzoek, met focus op de Zevenjarige Oorlog als 

periode. Onderdelen betreffen: bijdrage tot het vak Paleografie in 2e bachelor, het inrichten van 

een Prize Papers seminarie als Bachelorproef (analoog aan het Gentse project van 2018-2019, 

maar met focus op de Zevenjarige Oorlog en het materiaal voor Oldenburg), en het aanmoedigen 

van M.A.-thesisonderzoek (met de mogelijkheid reeds met één M.A. thesis te starten in 2019 - 

waarvoor het materiaal momenteel voorbereid wordt.  

 

* Bij de historische taalkunde aan de VUB zowel als aan de UGent is er concrete interesse om op 

taalkundige aspecten van het Prize Papers-materiaal te werken. Aan de VUB onderzoekt prof. 

Vosters de mogelijkheid om een PostDoc-project aan te vragen rond performatief taalgebruik 

binnen het West Vlaams in de persoonlijke brieven, aan de Ugent heeft prof. Colleman interesse 

om het materiaal ter beschikking te stellen van studenten binnen de context van een 

taalkundig/dialectologisch seminarie.    
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14. 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:  

- Opstart bevraging literatuurdatabanken voor tellingen 2019 

- Aanvullen IMIS-databank op basis van query literatuurdatabanken 

15. 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:  

 Verwerken input lectoren 

 Herinnering lectoren die nog niet hebben opgeleverd 

16. VLIZ Philanthropy 

      VLIZ Filantropie 

Looptijd: Vanaf 2013-07-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Karen Rappé 

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

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

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

http://www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
http://www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria
http://www.vliz.be/nl/uw-bijdrage
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Recente activiteiten en producten:  

VLIZ-infostand opgeleverd  

Meet the Company op VMSD 2019: 7 deelnemers: ADEDE, Antea Group, DEME, GEOxyz, 

ILVO, Jan De Nul Group, RBNS - OD Nature (1750 EUR opbrengst)  

artikel De Grote Rede 49: Interview met SeaWatch'er  

Jaarverslag voor schenkers 2018 gepubliceerd: www.vliz.be/jaarverslag  

Aankondiging VLIZ-ledendag 2019: Marine Robotics Centre in primeur  

Voorbereidend werk BMRI-beurs voor bedrijven, BMRI 2018 finale verslagen gepubliceerd, 

BMRI 2019 contracten afgehandeld.  

 
 

Samenwerkingsovereenkomsten (5) 

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  
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VLIZ ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met KMFRI in oktober 2012.  

Recente activiteiten en producten: 

formeel bezoek van Belgische Delegatie aan Kenya, Ambassada van BE in Kenya, bezoek aan 

KMFRI, bezoek aan de RV Mtafiti: hernieuwing van de wederzijdse commitments inzake 

internationale samenwerking 

voorbereidend overleg voor verder inhoudelijke invulling van het werkplan, gekoppeld aan de 

hernieuwde MoU (ligt momenteel ter goedkeuring in revisie bij Min Buitenlandse Zaken Kenya)  

samenwerking VLIZ-KMFRI in dossiers VN Decennium Oceaanwetenschappen en Capacity 

Development, IOC Global Ocean Science Report II (VLIZ en KMFRI zijn co-chair van het 

editorial board) 

3. Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 

    Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Thomas Vandorpe 

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

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

Noordzee bedekt. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen 

4. Noordzeeforum - Think Tank North Sea 

Looptijd: Vanaf 2016-07-01 

Financiering: Federale financiering via Staatssecretaris voor de Noordzee 

Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

Website: www.thinktanknorthsea.be/ 

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

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

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

(Philippe De Backer). 

Recente activiteiten en producten:  

* 29 maart 2019: kick-off event te Brussel voor twee thematische werkgroepen 'building with 

nature' en 'living with climate change' 

* mei 2019: eerste vergaderingen van twee werkgroepen 

* 5 juni 2019: stuurgroep Think Tank North Sea 

http://www.thinktanknorthsea.be/
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5. 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 duurzaam kustbeheer werd uitgesteld naar najaar. 

 
 

Netwerken en stuurgroepen (14) 

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:  

13 mei 2019: overleg tussen team CPKV en VLIZ om toekomstige samenwerking te bespreken, 

o.a. het co-voorzitterschap van het technisch-wetenschappelijk comité 

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:  

http://www.kustvisie.be/
http://www.ervo-group.eu/np4/home
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meeting Hamburg 12&13 juni. rapportering activiteiten Simon Stevin (poster) & info over 

opstart marine robotics centre (mondelinge presentatie). 

3. ICES Data and Information Group (DIG) 

Looptijd: Vanaf 2013-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

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

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

technische zaken. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen 

4. 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 in oktober 2019 gepland worden, aangezien het uitzonderlijk een ICES-

PICES meeting betreft.  

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

    ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys 

Financiering: FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu 

Project lead VLIZ: Thomas Verleye 

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

coördinatie van datacollectie voor de recreatieve zeevisserij voor stock assessment doeleinden. 

Recente activiteiten en producten:  

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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 Voorbereiding meeting 10-14 juni 2019; presentatie eerste Belgische resultaten inzake de 

monitoring van de recreatieve zeevisserijsector 

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

    ICES Werkgroep inzake Historiek Vis & Visserijen

bijdrage aan finaal rapport WGHIST 2018 

voorbereidingen meeting 2019: Exeter UK 17-20 juni 2019: bijdrage over VLIZ historisch 

maritiem onderzoek (incl Priez Papers, Herring a fish with a history) 

7. 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:  

VLIZ heeft de nationale delegaat (Maarten) geleverd voor de 13e bijeenkomst van IPHAB. De 

belangrijkste punten van deze IPHAB meeting werden teruggekoppeld aan potentieel 

geïnteresseerde Belgische wetenschappers, zoals geïdentificeerd op basis van het Compendium. 

8. MARINERG-i 

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

Financiering: H2020 

Project lead VLIZ: Tina Mertens 

Het project beoogt gedistribueerde testinfrastructuren te verenigen om een geïntegreerd centrum 

te creëren voor de levering van offshore hernieuwbare energie. 

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

Geen recente activiteiten 

9. 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:  

geen recente ontwikkelingen 

10. 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 aan stuurgroep DBC (2 april, 7 mei, 4 juni) 

- Deelname aan WAR (29 mei) 

- Gezamenlijke organisatie MSMMI (8 mei) 

- Expertengroep Blauwe Economie DBC-VLIZ (22 mei) 

- Deelname workshop AR/VR (5 april) 

- X-wekelijks operationeel overleg 

11. 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. 

https://www.blauwecluster.be/
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Recente activiteiten en producten:  

deelname aan European Maritime Days 16-17 mei 2019 te Lissabon met een stand van EurOcean 

waar VLIZ tevens promo materiaal aanleverde 

12. Vlaams Aquacultuur Platform 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker 

Het Vlaams Aquacultuur Platform werd opgericht om de aquacultuursector in Vlaanderen te 

stimuleren en vormt zo een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de 

vele actoren die met diverse elementen van aquacultuur bezig zijn. 

Recente activiteiten en producten:  

- Continu opladen van nieuwsberichten en vacatures op website 

- Input geleverd op de EATIP position paper voor cold water marine aquaculture 

- Volgende SSAQ vergadering gaat door op 20/06/2019 

 

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

      VLIZ participatie ICSU World Data System 

Looptijd: Vanaf 2010-01-01 

Financiering: VLIZ 

Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein 

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

het hoopt een gemeenschappelijk, maar multidisciplinair, wereldwijd gedistribueerd datasysteem 

te ontwikkelen. VLIZ is lid van de ICSU WDS. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen. 

Het Mariene Data Archief werd toegevoegd als te gebruiken data repository voor het Scientific 

Data journal. 

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

Looptijd: Vanaf 2013-01-01 

Financiering: FWO 

Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 
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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:  

 Jaarlijkse Global Team meeting 18-21 maart, VLIZ als chair 

 Opvolging naar mogelijkheden om een algemene data paper te schrijven over CoL, 

binnen het Global Team 

 Opvolgen actiepunten uit het Global Team overleg 

 Twee volgende meetings als gepland: Oktober in Leiden, gelinkt aan Biodiversity Next 

conferentie (1 dag, ter vervanging jaarlijkse virtuele meeting) en maart in Australië, 

gehost door Australian Faunal Directory (AFD) 
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LIJST VAN NIEUWE EN GEPLANDE PUBLICATIES 


INHOUD 
  
1. REGULIERE PUBLICATIES 
 
2. AD HOC PUBLICATIES 
 
3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 
 

5. PERSBERICHTEN 
 
6. PRESENTATIES 





1. REGULIERE PUBLICATIES 

VLIZ Jaarboek 
Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2019). VLIZ Jaarboek 2018. Digitale editie bevat 

bijlagen. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-

94-92043-73-3. 54 (+ 60) pp. 

VLIZ Jaarverslag voor schenkers 

Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K. (2019). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2018. VLIZ Jaarverslag 

voor schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 pp. 

VLIZ Beleidsinformerende Nota's 
Lescrauwaet, A.-K. (2018). Tenuitvoerlegging van het Nagoya Protocol in België: Federale wet inzake 

toegang tot de federale (mariene) genetische rijkdommen (Nagoya Protocol). VLIZ Beleidsinformerende 

Nota's, BIN 2018_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-62-7. 13 pp. 

Devriese, L.; Janssen, C. (2019). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke 

informatie inzake (marien) zwerfvuil en microplastics in België. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 

2019_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043702. 33 pp. 

Verleye, T.; Dauwe, S.; van Winsen, F.; Torreele, E. (2019). Recreatieve zeevisserij in België anno 

2018 - Feiten en cijfers. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_002. Vlaams Instituut voor de Zee 

(VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-4372-6. 86 pp. 

VLIZ Special Publication 

Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2019). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 

2019. VLIZ Special Publication, 83. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): 

Oostende. xi, 165 pp. 
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VLIZ Library Acquisitions 
797 (1/03/2019) – 805 (24/05/2019) –  wekelijks op vrijdag 

VLIZINE  

VLIZINE Februari 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=306640  

VLIZINE Maart 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=310002  

VLIZINE April 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=310828  

 

Twitter – volg het VLIZ via jmeesvliz 

Twitter @jmeesvliz: 3722 volgers, 8299 tweets 

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

Facebook @RVSimon Stevin: 1752 likes (1754 volgers) 

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

Facebook @VLIZnieuws: 1701 likes (1792 volgers) 

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

985 volgers 

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

Instagram @VLIZoostende: 441 volgers en 36 posts.  

 

2. AD HOC PUBLICATIES 

Flyers 

Filmpjes 

Posters  
Reeks van 58 infografieken Status bestanden Belgische Visserij (2019) 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Peer reviewed 

Dannheim, J.; Bergström, L.; Birchenough, S.N.R.; Brzana, R.; Boon, A.R.; Coolen, J.W.P.; Dauvin, J.-C.; 

De Mesel, I.; Derweduwen, J.; Gill, A.B.; Hutchison, Z.L.; Jackson, A.C.; Janas, U.; Martin, G.; Raoux, A.; 

Reubens, J.; Rostin, L.; Vanaverbeke, J.; Wilding, T.A.; Wilhelmsson, D.; Degraer, S. (2019). Benthic 

effects of offshore renewables: identification of knowledge gaps and urgently needed research. ICES J. 

Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer Accepted. https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsz018  

 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=306640
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=310002
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=310828
http://www.facebook.com/rvsimonstevin
http://www.facebook.com/VLIZnieuws/
http://www.linkedin.com/company/vliz---flanders-marine-institute/
http://www.instagram.com/vlizoostende/
https://hdl.handle.net/10.1093/icesjms/fsz018
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Hademenos, V.; Stafleu, J.; Missiaen, T.; Kint, L.; Van Lancker, V.R.M. (2019). 3D subsurface 

characterisation of the Belgian Continental Shelf: a new voxel modelling approach. Geol. Mijnb. Online 

first. https://hdl.handle.net/10.1017/njg.2018.18  

 

Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; 

Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; 

Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended 

matter and turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. 

https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7  

 

Mortelmans, J.; Goossens, J.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Hernandez, F. (2019). 

LifeWatch observatory date: zooplankton observations in the Belgian part of the North Sea. Geoscience 

Data Journal In press: 1-9. https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68  

 

 

Andere 

 

VLIZ acknowledged 
 

Publicaties met bijdrage van Totaal 2019 

VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 1078 21 

Simon Stevin 181 11 

World Register of Marine Species (WoRMS) 2949 301 

Marine Regions 147 10 

 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

5. PERSBERICHTEN 

VLIZ (2019). Tweede Grote Schelpenteldag aan onze kust! Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee 

(VLIZ): Oostende.  www.vliz.be/nl/persbericht/2019-tweede-grote-schelpenteldag-aan-onze-kust 

VLIZ (2019). Wat brengt de tweede Grote Schelpenteldag van 16 maart? Persbericht. Vlaams Instituut 

voor de Zee (VLIZ): Oostende.  www.vliz.be/nl/persbericht/2019-03-06-wat-brengt-de-tweede-grote-

schelpenteldag-van-16-maart 

VLIZ (2019). Halfgeknotte strandschelp en Kokkel talrijkste schelpen op Grote Schelpenteldag 2019. 

Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. www.vliz.be/nl/persbericht/halfgeknotte-

strandschelp-en-kokkel-talrijkste-schelpen 

VLIZ (2019). Bruine banken en witte kliffen: de zoektocht naar prehistorische menselijke aanwezigheid 

in de Noordzee. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 

www.vliz.be/nl/persbericht/bruine-banken-witte-kliffen-zoektocht-naar-prehistorische-menselijke-

aanwezigheid-Noordzee 

VLIZ (2019). Hobbyvisser op zee is mannelijk, West-Vlaming en 56 jaar oud. Persbericht. Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. www.vliz.be/nl/persbericht/hobbyvisser-op-zee-mannelijk-west-

vlaming-en-56-jaar-oud 

https://hdl.handle.net/10.1017/njg.2018.18
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7
https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68
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=793
http://www.vliz.be/nl/persbericht/2019-tweede-grote-schelpenteldag-aan-onze-kust#_blank
http://www.vliz.be/nl/persbericht/2019-03-06-wat-brengt-de-tweede-grote-schelpenteldag-van-16-maart
http://www.vliz.be/nl/persbericht/2019-03-06-wat-brengt-de-tweede-grote-schelpenteldag-van-16-maart
http://www.vliz.be/nl/persbericht/halfgeknotte-strandschelp-en-kokkel-talrijkste-schelpen
http://www.vliz.be/nl/persbericht/halfgeknotte-strandschelp-en-kokkel-talrijkste-schelpen
http://www.vliz.be/nl/persbericht/bruine-banken-witte-kliffen-zoektocht-naar-prehistorische-menselijke-aanwezigheid-Noordzee
http://www.vliz.be/nl/persbericht/bruine-banken-witte-kliffen-zoektocht-naar-prehistorische-menselijke-aanwezigheid-Noordzee
http://www.vliz.be/nl/persbericht/hobbyvisser-op-zee-mannelijk-west-vlaming-en-56-jaar-oud
http://www.vliz.be/nl/persbericht/hobbyvisser-op-zee-mannelijk-west-vlaming-en-56-jaar-oud
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7. PRESENTATIES  

 

1/7/2019 Koksijde Hotelschool Ter Duinen 30 duurzame vis 

1/19/2019 Oostende VLIZ en LifeWatch Belgium 170 

Eavesdropping in the wild – what are bats and 

porpoises up to 

3/12/2019 Oostende VLIZ - IMEC studenten 30 Data management @ VLIZ 

3/12/2019 Oostende VLIZ - IMEC studenten 30 LifeWatch observatory 

3/12/2019 Oostende VLIZ - IMEC studenten 30 Science @ VLIZ 

3/12/2019 Oostende VLIZ - IMEC studenten 30 Marine Robotics 

3/12/2019 Oostende VLIZ - IMEC studenten 30 Acoustic sensor networks and data processing   

3/12/2019 Oostende VLIZ - IMEC studenten 30 Imaging sensor networks and data processing 

3/12/2019 Barcelona 

EAA (Europan Association of 

Archaeologists) 50 Marine archaeological prospection in Belgium 

2/4/2019 Kallo 

North Sea Chefs - Horeca 

Vlaanderen 17 Duurzame vis 

1/4/2019 Oostende 

Provincie West-Vlaanderen 'Zee-

uit-zicht' 30 Kustbescherming 

1/8/2019 Knokke-Heist Orde van de Prince Heist 30 Kustbescherming 

1/10/2019 Brugge UPV Brugge 20 Onderzoek Noordzee in toekomst 
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1/27/2019 Oostende Chambres d'O 20 the Sound of Sea 

2/3/2019 Brugge 

Haec Olim oud-

leerlingenvereniging St-

Lodewijkscollege 130 Belang van de zee n.a.v. Haec Olim prijs 

2/12/2019 Antwerpen Mercatorkring 20 Zee/kust 

2/13/2019 Oostende VLIZ 30 Schelpenopleiding 

2/8/2019 Gent UGent - SETAC 3 

Main principles of good data management 
(documenting, archiving, data formatting, 

integration, and standardization). 

Focus on European open marine environmental 

spatial data types from different disciplines 

(biology, chemistry, geology, and physics) and how 

the data can be used. 

2/20/2019 Brussel Europese Commissie 50 

Symposium organized by the European 
Commission, in cooperation with the European 

External Action Service, on the Challenges of 

Unexploded Munitions (20 February 2019). It 

gathered representatives from Member States, 

Regional and International Organizations, 
researchers and other relevant stakeholders to 

discuss the problems of sea-dumped munition that 

affects in particular the Baltic Sea, the North Sea 

and the Adriatic Sea. 
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2/22/2019 Brussel BELQUA 30 

Jaarlijks symposium mbt het Quartair geologisch 

onderzoek uitgevoerd in Belgie en/of door Belgische 

wetenschappers. 

4/4/2019 Oostende De Avondschool 11 bewust kiezen voor duurzame vis 

4/5/2019 Kortrijk DAE HoWest & Blauwe Cluster 50 AR/VR 

4/4/2019 Oostende CVO De Avondschool 13 Duurzame vis + gebruik Vis- en zeevruchtengids 

4/5/2019 Oostende VLIZ 60? Vis- en zeevruchtengids 

4/30/2019 Oostende KU Leuven 15  
4/30/2019 Oostende KU Leuven 40 over VLIZ 

4/29/2019 Luik FOCUS Group 40 over VLIZ 

3/27/2019 Brussel Hack Belgium 25 ocean literacy 
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3/13/2019 Bredene VLIZ 350 

UN Decade of Ocean Science and Sustainable 

Development 

9/11/2019 Rome IAS 1000 Sedimentologie 

4/24/2019 Oostende 

Vereniging Leraars 

Aardrijkskunde 25 

Voorstelling van het Kustportaal aan leerkrachten 

secundair onderwijs 

4/4/2019 Oostende UHasselt 25 VLIZ en InnovOcean 

5/27/2019 Kallo NorthSeaChefs & Horeca Forma 10 Duurzame vis, Vis en zeevruchtengids 

5/20/2019 Oostende Pint of Science & VLIZ  

interactieve presentatie van het VLIZ maritiem 
historisch Gekaapte Brieven onderzoek m.b.t. de 

Spaanse Successieoorlog en het Oostendse 

maritieme verleden aan een breder publiek.  

5/28/2019 Lokeren VormingPlus Waas-en-Dender 40 Marien Zwerfvuil 
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5/13/2019 

Kopenhagen, 

Denemarken UNESCO 250 

1ste Global Planning Meeting - Conferentie van de 

VN Decade van Oceaanwetenschappen voor 

Duurzame ontwikkeling 13-15 mei, Kopenhagen. 

Bijdrage tijdens Inleidende Panel (Dag 1) over 
'Transparent and Accessible Ocean', met focus op 

Capaciteitsontwikkeling. 

5/17/2019 Mechelen Vlaamse UNESCO commissie VUC 20 

Bijdrage over Flanders UNESCO Science Trust Funds 

FUST en de bijdrage van Vlaanderen aan de VN 

Decade Oceaanwetenschappen, tijdens FUST sessie 

2/12/2019 Brussel CSA BANOS 50 

Bijdrage over VLIZ en perspectief vanuit VLIZ 
inzake belang van internationale samenwerking 

rond marien onderzoek en innovatie op niveau 

Noordzee (sea basin) 
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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 
Wegens toename aanvragen is er een coördinatie vergadering gehouden om alle aanvragen m.b.t. 
duikopdrachten efficiënter te laten verlopen. VLIZ plant vanaf 2019 halfjaarlijkse coördinatie 
vergaderingen om alle projecten die wetenschappelijk duiken gebruiken optimaal te kunnen bedienen. 

4. ROV Genesis, AUV & USV 
 
Twee campagnes gepland: één aan boord Belgica t.b.v. Prof. Van Rooij en FOD Economie en één aan 
boord RV Sarmiento de Gamboa op verzoek van NIOZ. De campagne aan boord RV Discovery (Dr. 
Huvenne, NOC) gaat niet door. 

Ondertussen zijn zowel de AUV en de USV geleverd. Voor beide toestellen zijn de SAT (sea acceptance 
test) testen ondertussen in uitvoering. De geplande diep water testen voor de AUV op de Belgica 
campagne van Prof. Van Rooij naar Porcupine Bight dienden helaas afgelast te worden vanwege een niet-
geslaagde eerste SAT. Deze zomer worden ook nog verder testen en trainingsmomenten ingelast in het 
vaarschema van de RV Simon Stevin. 

De drie robotica toestellen hebben ondertussen een naam gekregen naar een professor uit de rijke 
Belgische stripcultuur. 

ROV: ROV Prof. Zonnebloem  
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AUV: Prof. Barabas 

USV: Prof. Adhemar 

 

5. VLIZ Thornton monitoring boei  
De nieuwe meetboei werd succesvol uitgelegd.  

6. Marien Station Oostende (MSO) 
Het ontwerp van de zeewaterleiding en het draft bestek tot aanbesteding zijn opgeleverd. VLIZ maakt 
een bestek op dat naast de aanleg van een zeewaterleiding ook de constructie inhoudt van een pompput, 
de installatie van een nieuwe hoospanningscabine op MSOII, de afbraak van koterijen en de kosten voor 
de sanering van de af te graven grond waar de pompput wordt gebouwd. Totale kost is nu op 850k€ 
(excl. btw) geraamd. 

Alle vroegere gebruikers van MSOII hebben de site de facto verlaten maar er blijft nog heel veel gerief 
achter die VLIZ zal mogen opruimen.  

Op het eerste verdiep van het tweede woonhuis werden drie lokalen in gebruik genomen als bureelruimte 
na renovatiewerken (10 personen). Op de benedenverdieping wordt momenteel nog verder gerenoveerd 
om extra bureelruimte te creëren voor extra werkplekken. 

VLIZ heeft een nota voorbereid waarin de visie op de reconversie van de site wordt voorgesteld. De nota 
werd positief onthaald door de Stad Oostende. Het op te stellen masterplan moet deze visie nu 
weerspiegelen.  

VLIZ is gestart met het opstellen van het eisenpakket voor de verschillende ruimtes (technische 
werkplaatsen, labs, burelen,…). 

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 Uitgelegd op zee 

 
Geconditioneerde ruimte voor 
experimentele opstelling zeewater met 
kleine houdbakken 
 

50000 EMBRC Operationeel  

 
Automatische planktonsampler  
 

50000 VLIZ Bestelling geplaatst 

AUV Teledyne Gavia 1875000 VLIZ Geleverd, SAT testen bezig 
USV Autonaut 500000 VLIZ Geleverd, SAT testen bezig 
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