
1843
Zonder het werk van belangrijke 
voorlopers oneer te willen aandoen, 
kunnen we stellen dat Pierre-
Joseph Van Beneden (1809-1894) 
de definitieve start van de mariene 
wetenschappen in België inluidde. 
Van Beneden was professor dierkunde 
aan de Katholieke Universiteit van 
Leuven en richtte al vroeg in zijn 
carrière zijn blik op de zee. Hij was 
de eerste om de mariene fauna in 
het Belgisch deel van de Noordzee 
op een systematische manier te  
bestuderen. Daarenboven opende 
hij in 1843 op eigen kosten een 
bescheiden onderzoekslaboratorium 
op de Oostendse oosteroever. Dit 
eerste marien onderzoeksstation 
ter wereld, het zogenaamde 
‘Laboratoire des Dunes’, vormde 
een ideale uitvalsbasis voor Van 
Benedens studietochten op zee. 
Het onderzoeksstation lokte 
gedurende een dertigtal jaar 
talrijke gerenommeerde binnen- en 
buitenlandse wetenschappers naar de 
Belgische kust.

Portret van Pierre-Joseph Van Beneden. Naast zijn belang voor de opstart van het systematisch marien onderzoek in België, verwierf Van Beneden 
ook bekendheid vanwege het ontrafelen van de levenscyclus van de lintworm.

Het  ‘Laboratoire des Dunes’ was gevestigd in de oesterkwekerij
‘Valcke-De Knuyt’, die toebehoorde aan de schoonouders van
Pierre-Joseph Van Beneden.

Schetsen van een witsnuitdolfijn, zoals die geobserveerd werd door Pierre-Joseph 
Van Beneden in zijn werk over walvisachtigen aan de Belgische kust (Recherches sur 
la faune littorale de Belgique: Cétacés, 1861).

Dit detail uit een stadsplan van Oostende uit 1839 toont de ligging van 
het oesterpark ‘Valcke-De Knuyt’, waar het allereerste marien station ter 
wereld ondergebracht was.

HOE HET
BEGON…

De oprichting van het Instituut voor 
Zeewetenschappelijk Onderzoek 
(IZWO) op 21 oktober 1970 vulde 
de lacune die het verdwijnen van 
het ZWI nagelaten had voor het 
Belgische marien onderzoeksveld. 
Het hoofddoel van het IZWO, dat 
eerst in De Haan en vanaf 1975 in 
Bredene een onderkomen vond, 
was het aanmoedigen, coördineren 
en zichtbaar maken van het Belgisch 
wetenschappelijk marien onderzoek. 
Edmonde Jaspers leidde het IZWO. 
Het instituut speelde een wezenlijke 
rol in het versterken van de interactie 
tussen mariene wetenschappers 
uit verschillende disciplines en 
instellingen. Zo legde het mee de 
basis voor een multidisciplinaire en 
interinstitutionele aanpak van de studie 
van de zeeën en oceaan in België. 

Nog in 1970 zorgde de lancering van 
‘Project Zee’ voor een belangrijke 
impuls aan het multidisciplinair 
oceanografisch onderzoek in ons land.  
Tijdens dit nationale project werkten 
tussen 1971 en 1976 maar liefst 
200 onderzoekers uit verschillende 
disciplines en van 40 universitaire 
labo’s en wetenschappelijke 
instellingen samen. Ze verzamelden 
wetenschappelijke data en 
ontwikkelden modelleringtechnieken 
om de impact van natuurlijke 
fenomenen en door de mens 
veroorzaakte effecten op het mariene 
milieu te simuleren.

1970

Op het einde van ‘Project Zee’ (1976) werd een nieuwe instelling voor oceanografisch onderzoek opgericht: de Beheerseenheid 
van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM).  Echter, om marien onderzoek ten volle uit te 
kunnen voeren, was er nood aan een onderzoeksschip. Deze kwam er uiteindelijk in 1984 met de lancering van de RV Belgica, 
het allereerste officiële Belgische oceanografisch onderzoeksvaartuig.

Edmonde ‘Mony’ Jaspers, bijna 3 decennia lang het hoofd van het IZWO, in de bibliotheek van de instelling. Deze bevatte 
niet enkel actuele literatuur, maar omvatte ook de unieke en kostbare zeewetenschappelijke collectie van het ZWI. Deze 
historische verzameling is vandaag nog steeds te raadplegen in het VLIZ.

START VAN
MULTIDISCIPLINAIR 
MARIEN 
ONDERZOEK IN 
BELGIË 

Een gezellige babbel in de IZWO lokalen over de institutionele grenzen heen. Van links 
naar rechts zien we Antoon De Bont (KUL), Carlo Heip (RUG), Philip Polk (VUB) en Guido 
Persoone (RUG). 

Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het IZWO was de organisatie van een eerste grootschalig internationaal symposium, het ‘10th European Symposium on Marine Biology’.  Dit congres bracht in september 1975 
meer dan 400 wetenschappers uit 40 landen samen in het Oostendse Casino-Kursaal en zette het IZWO wereldwijd op de kaart.

De maatschappelijke zetel van het IZWO lag de eerste vier jaar in het Zeepreventorium in De 
Haan, maar in juli 1975 verkaste de vzw naar de Prinses Elisabethlaan in Bredene.

Het IZWO beschikte vanaf de beginjaren ook over een bescheiden veldlaboratorium aan 
de Oostendse Spuikom, gevestigd in een gebouw van de oesterkwekerij ‘Halewyck & Cie’.

1883

Edouard Van Beneden was niet enkel een gerenommeerde mariene onderzoeker, maar vergaarde bovenal wereldfaam door zijn ontdekking van de 
meiose of reductiedeling bij de productie van voortplantingscellen.

Zicht op de Leopoldsluis en de bijhorende spuikom op de Oostendse 
oosteroever, waar Edouard Van Beneden samen met Charles Van Bambeke 
in 1883 kortstondig een marien onderzoeksstation vestigde.

In navolging van zijn vader had ook 
Edouard Van Beneden (1846-1910) 
bijzondere aandacht voor het mariene 
leven. Als professor in de zoölogie aan 
de Universiteit van Luik vergaarde hij 
wereldfaam met zijn ontdekking van 
de meiose, of de reductiedeling bij de 
aanmaak van voortplantingscellen. 
Maar hij ontpopte zich ook tot een 
grote bezieler van de oceanografie. 
In 1883 opende Van Beneden, samen 
met zijn Gentse collega Charles Van 
Bambeke, een marien station in enkele 
kamers van een leegstaand gebouw 
aan de Oostendse Leopoldsluis. 
Het nieuwe Oostendse laboratorium 
kon beschouwd worden als een 
uitbreiding van de rijksuniversiteiten 
van Luik en Gent, omdat zij de 
financiëring voorzagen voor de 
inrichting van de lokalen en voor de 
aankoop van de nodige apparatuur. 
Helaas was dit marien station geen 
lang leven beschoren. Het was 
hoogstwaarschijnlijk slechts één 
seizoen actief.

TIJDPERK
VAN HET 
MODERNE 
ZEEONDERZOEK 
FINAAL 
AANGEBROKEN

Edouard Van Beneden was samen met arts en natuurkundige Charles Van 
Bambeke niet enkel verantwoordelijk voor de inrichting van een marien 
onderzoeksstation in Oostende in 1883, maar hetzelfde duo riep ook het 
tijdschrift Archives de Biologie in het leven. Hierin werd vooral gefocust op 
evolutionair morfologische (mariene) studies.

Edouard Van Beneden bestudeerde in ‘Les Anthozoaires de la Plankton-
Expedition’  (1897) de bloemdieren (Anthozoa) verzameld tijdens een Duitse 
planktonexpeditie in de Atlantische oceaan in 1889. Op deze illustratie zien 
we schetsen van verschillende soorten anemonen.

In zijn werk ‘Compte rendu sommaire des recherches entreprises à 
la Station biologique d’Ostende pendant les mois d’été 1883’ (1883) 
constateerde Edouard Van Beneden dat de bodem van het Belgische 
deel van de Noordzee, in tegenstelling tot wat vaak gedacht werd, niet 
uitsluitend bestond uit zand en slib. In de buurt van de Westhinder, 
een zandbank op ongeveer 25 km voor onze kust, werden grintvelden 
aangetroffen, die een zeer eigen fauna met zich meebrachten.

“Op deze plaatsen is de zeebodem letterlijk bedekt met een 
onontwarbaar woud van dicht opeen en zelfs door elkaar levende 
sponzen, poliepen, anemonen, dodemansduimen, mosdiertjes, 
manteldieren en tweekleppige weekdieren die tegen mekaar 
gedrongen zitten en soms zelfs in mekaar steken (…) Ik moet toegeven 
dat ik nergens, met één trek van het net, een dergelijke hoeveelheid 
dieren van alle mogelijke soorten en vormen heb gezien.”

1927
De Belgische mariene 
onderzoekswereld had sinds het 
midden van de 19e eeuw af te rekenen 
met een gebrek aan broodnodige 
onderzoeksinfrastructuur. De overheid 
toonde zich al die tijd weinig bereid 
om in de zeewetenschappen te 
investeren. Pas in 1927 kwam daar 
verandering in toen de overheid 
besliste om de oprichting van het 
Zeewetenschappelijk Instituut 
(ZWI), in Oostende, te ondersteunen. 
Gustave Gilson werd de eerste 
directeur van deze nieuwe instelling, 
die zich toelegde op het onderzoek 
en de statistische controles van de 
zeevisserij. De inventarisatie van 
de fauna en flora van de Belgische 
kustwateren behoorde eveneens tot 
het takenpakket. De aanvang van de 
Wereldoorlog in 1940 en financiële 
perikelen zorgden ervoor dat de 
activiteiten van het ZWI tijdelijk stil 
vielen. Vanaf 1947 zou bioloog Eugène 
Leloup de in 1944 overleden Gilson 
opvolgen als hoofd van de instelling. 
De bescheiden faciliteiten van het 
ZWI vormden jarenlang het enige 
onderkomen aan de Belgische kust van 
waaruit marien onderzoek uitgevoerd 
werd. Door het aanhoudende gebrek 
aan de nodige subsidies moest de 
instelling in 1967 echter opnieuw, en 
ditmaal definitief, de deuren sluiten.

Zoöloog Eugène Leloup was ruim vier decennia lang werkzaam 
als onderzoeker aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, waarvan hij tussen 1954 en 1958 zelfs directeur-
ad-interim werd. Tussen 1947 en 1967 leidde hij het ZWI in goede banen.

Gustave Gilson werd, ter gelegenheid van zijn vijftigjarig jubileum als professor (1936), op schilderij vastgelegd in zijn laboratorium in Oostende. In het bijhorende 
huldeboek van de viering dankte hij de kunstenaars om ook in hun creatief proces te gehoorzamen aan één van de belangrijkste biologische regels, die 
voorschrijft om “een dier te observeren in zijn eigen milieu en het vervolgens weer te geven in deze omgeving, omringd door zijn gereedschap”.

Aankondiging van de oprichting van het ZWI (‘Institut Maritime d’Ostende’) in de ‘Journal de la Côte’ van 19 november 1927. Voor alle duidelijkheid: de 
plannen van de gebouwen die hier voorgesteld worden, zijn door de beperkte werkingsbudgetten nooit effectief gerealiseerd.

EEN EERSTE 
DOOR DE 
OVERHEID 
ONDERSTEUNDE 
MARIENE 
INSTELLING

In de vroege jaren 1920 publiceerde Gilson Les poissons d’Ostende, een 
populaire gids over de meest voorkomende vissen langs onze Vlaamse 
kust en in de lokale vismijnen. Hij wou zo, aan de hand van eenvoudige 
aanwijzingen en simpele illustraties, ook het grote publiek kennis laten 
maken met het mariene leven in de Noordzee.

Eugène Leloup en zijn ZWI-collega Charles Gilis legden zich begin de jaren 
‘60 onder andere toe op onderzoek naar de tongvisserij in de Noordzee. Ze 
experimenteerden daarbij met verschillende methoden om deze platvissen van 
een merker te voorzien.

De (nog korte) geschiedenis van 
het VLIZ is er één van gestage 
ontwikkeling. Hand in hand met een 
toenemend personeelsbestand, 
groeide in de loop van de jaren ook 
de infrastructuur.  Na een doorstart 
in de oude kantoren van het IZWO en 
de huisvesting in de gerenoveerde 
pakhuizen van de Oostendse vismijn, 
volgt dat het VLIZ in 2020 haar intrek 
zal nemen in een gloednieuw gebouw 
in de Ankerstraat in Oostende, samen 
met de internationale partners en 
het Instituut voor Landbouw en 
Visserijonderzoek (ILVO). Daarnaast 
wordt ook werk gemaakt van de 
verdere uitbouw van het Marien Station 
Oostende, met als einddoel een 
volwaardig marien onderzoeksstation 
op de Oostendse oosteroever.  Op het 
niveau van het onderzoeksschip werd 
de RV Zeeleeuw in 2012 vervangen 
door het eerste Vlaamse nieuwbouw 
kustonderzoeksschip, de RV Simon 
Stevin. 
Bovenop het bestaande takenpakket 
beschikt het VLIZ sinds 2017 ook 
over de mogelijkheid om zelf marien 
onderzoek te initiëren en uit te 
voeren, weliswaar zonder daarbij in 
competitie te treden met de bestaande 
mariene onderzoeksgroepen. 
Reken hierbij ten slotte nog een 
toenemende aandacht voor de 
aankoop van  hoogtechnologische 
en semi-automatische apparatuur, 
en de toekomst van het VLIZ lijkt 
gegarandeerd.

HEDEN

Hét educatieve project van VLIZ, het online leerplatform Planeet Zee, wil zowel jongeren als leerkrachten aansporen om 
door een andere bril naar zeeën en oceaan te kijken. Via lesmodules en opdrachten komen ze in contact met marien 
en kustgebonden onderzoek, en leren ze om dit blauwe deel van onze planeet niet louter met vakantie te associëren.

In 2012 schonk de Universiteit Gent de onderwaterrobot Genesis aan het VLIZ. Het toestel 
wordt vooral ingezet voor diepzeeonderzoek, maar kan ook opereren in het Belgisch deel 
van de Noordzee.  Met behulp van de onderwaterrobot wordt gefilmd en worden stalen 
genomen van diepzeecanyons, koudwaterkoraalriffen, carbonate mounds, moddervulkanen, 
methaanbronnen, etc.

Het Marien Station Oostende (MSO) is het satellietlaboratorium aan zee voor alle Vlaamse zeewetenschappers en wordt ingezet in het kader van Europese infrastructuurnetwerken LifeWatch, ICOS en EMBRC. Het MSO 
omvat ondermeer multifunctionele laboratoria, opslagplaats voor wetenschappelijke apparatuur, technische ateliers, een core respository en een ruimte voor publiekswerking.

NAAR EEN 
INNOVATIEVE 
TOEKOMST

Binnen het VLIZ-datacentrum wordt onder andere ingezet op data-archeologie. Het gaat over de herwaardering van 
historische onderzoeksdata die vaak fragmentarisch beschikbaar zijn in een gamma aan wetenschappelijke rapporten 
en artikels. Op basis van deze gegevens, die in datasystemen ingevoerd worden, kunnen belangrijke historische 
tijdsreeksen gereconstrueerd worden rond specifieke onderzoeksonderwerpen of -gebieden.

Sinds 2013 maakt het VLIZ werk van het Compendium voor Kust en Zee, een geïntegreerd 
kennisdocument over de sociaal-economische, ecologische en institutionele aspecten van 
de kust en zee in Vlaanderen en België. In samenwerking met een netwerk van experten, 
beoogt het VLIZ met dit initiatief objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie 
en gegevens uit het Vlaamse/Belgische mariene en maritieme onderzoek te bundelen.

De RV Simon Stevin wordt ingezet voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het dient ook als trainingsplatform voor 
studenten uit de mariene wetenschappelijke en maritieme opleidingen en als testplatform voor nieuwe technologieën. Educatieve tochten voor scholieren en basisscholen staan eveneens op het programma. Het schip 
ondersteunt een breed spectrum aan zeewetenschappelijk onderzoek gaande van fysische oceanografie, visserijonderzoek, mariene biologie, microbiologie, chemie, technologie, archeologie tot aardwetenschappen.

De (bijna) voltallige VLIZ-ploeg in februari 2016.

Rond de eeuwwisseling kende het 
Belgisch marien onderzoek enkele 
belangrijke doorbraken. In de eerste 
plaats werd met de Antarctica-
expeditie van de Belgica in  
1897-1899 geschiedenis geschreven: 
deze Belgische expeditie was 
de eerste die ooit overwinterde 
in het poolijs én de eerste die de 
wetenschappelijke verkenning van 
het zuidpoolgebied centraal stelde. 
De schat aan waarnemingen die door 
kapitein Adrien de Gerlache (1866-
1934) en zijn bemanning verzameld 
werd, leverde voer voor jarenlang 
wetenschappelijk onderzoek.

1898

Ondanks de harde winter en het moeilijke leven op de Zuidpool, werd tijdens 
deze gehele periode het wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk 
verder gezet. Hier wordt de onderwatertemperatuur, met behulp van een 
peiltoestel, gemeten via een gat in het ijs.

Zeevaarder en ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache de Gomery ondernam 
tussen 1897 en 1909 vier verschillende arctische onderzoekscampagnes 
aan boord van de Belgica, die allemaal een wetenschappelijke grondslag 
hadden.

De Belgica zat maar liefst 13 maanden gevangen in het pakijs van Antarctica. Deze gedwongen overwintering eiste algauw haar tol voor de bemanning: 
het gebrek aan en de eenzijdigheid van het voedsel veroorzaakten tekenen van scheurbuik bij verschillende bemanningsleden, terwijl de complete 
afwezigheid van zonlicht tijdens de lange Poolnacht (17 mei tot 23 juli 1898) voor velen een mentale kwelling bleek.

Gustave Gilson (tweede van links) aan de slag op zee. Gilson was de opvolger van Pierre-Joseph Van Beneden als professor dierkunde aan de 
Universiteit van Leuven. Tussen 1909 en 1925 stond hij tevens aan het hoofd van het Musée Royal d’Histoire naturelle de Belgique, de voorloper van 
het huidige Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen.

Gustave Gilson en zijn medewerkers zorgden in de periode 1898-1914 voor 
een doorgedreven verkenning van de Belgische kustwateren en de Mer 
Flamande, de Zuidelijke Bocht van de Noordzee.

Gustave Gilson kon enkele jaren voor 1914 gebruik maken van een marien 
station gevestigd in de Oostendse oesterkwekerij van ‘Stichert-Stracké & 
Cie’. Naast een behoorlijk uitgerust laboratorium beschikte de onderzoeker 
ook over een vertrek met filters en aquariums.

BELANGRIJKE 
DOORBRAKEN 
IN BELGIË 

Dichter bij huis ging de vermaarde 
mariene wetenschapper Gustave 
Gilson (1859-1944) in dezelfde periode 
van start met zijn systematische 
verkenning van het mariene leven 
in de Noordzee. Tussen 1898 
en 1939 verzamelde Gilson niet 
minder dan 14.000 zeedieren en 
-planten, materiaal dat tot op 
vandaag als referentiemateriaal 
dient. Tussen ca. 1909/1912 en 1914 
kon de wetenschapper voor zijn 
onderzoek terecht in een marien 
laboratorium dat hij zelf installeerde 
in de Oostendse oesterkwekerij 
‘Stichert-Stracké & Cie’. Het station 
zou de Eerste Wereldoorlog echter niet 
heelhuids overleven.

Vanuit het IZWO klonk steeds 
nadrukkelijker de roep naar een 
marien instituut dat internationaal 
meer naar buiten kon treden als 
volwaardige gesprekspartner 
en dat een pleitbezorger zou 
zijn van het Vlaams marien 
onderzoek. Een dergelijk instituut  
diende ook te fungeren als liaison 
tussen wetenschap, beleid en 
privésector. Dit verzoek werd in 
1999 ingewilligd met de oprichting 
van het Vlaams Instituut voor de 
Zee (VLIZ). Het VLIZ nam zowel het 
personeelsbestand als het takenpakket 
van het IZWO integraal over. Als partner 
in diverse projecten en netwerken 
ondersteunt en bevordert dit 
knooppunt voor zeewetenschappelijke 
en kustgebonden studies sindsdien 
de internationale uitstraling van het 
Vlaams marien onderzoek en het 
internationaal marien onderwijs. Het 
VLIZ biedt een scala aan diensten aan 
aan Vlaamse mariene onderzoekers. 
De instelling staat zo onder meer 
in voor de logistieke ondersteuning 
van marien wetenschappelijke 
studies en niet in het minst voor 
het, in samenwerking met VLOOT 
dab, inzetten en uitrusten van een 
Vlaams onderzoeksvaartuig. Andere 
kerntaken zijn het beheer van marien 
wetenschappelijke data en informatie, 
wetenschapscommunicatie, het 
vertalen van onderzoeksresultaten 
naar de overheid en naar het grote 
publiek toe, het faciliteren van 
wetenschappelijke publicaties, het 
beheer van een bibliotheekcollectie, de 
integratie in internationale netwerken 
en het organiseren van workshops en 
symposia.

1999

De VLIZ-ploeg in 2000, kort na de oprichting van het instituut. Op de achterste rij, v.l.n.r.: Ingrid Dobbelaere, Nora Roelandt, 
Natalie Beenaerts, Ward Vanden Berghe, Jan Haspeslagh, Edmonde Jaspers en directeur Jan Mees. Op de voorste rij, v.l.n.r.: 
Chilekwa Chisala, Francisco Hernandez, Jan Seys en André Cattrijsse.

In 2002 nam het VLIZ zijn intrek in de gerenoveerde pakhuizen van de Oostendse vismijn. Als 
gevolg van de hoge vlucht die het VLIZ ook op internationaal vlak nam, openden sindsdien 
ook verschillende Europese en multilaterale organisaties (o.a. UNESCO/IOC project office 
for IODE, European Marine Board, Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk en 
Streekhuis Kust) hun kantoren in associatie met het VLIZ op de zogenaamde InnovOcean 
site in Oostende.

Van 2000 tot 2012 was de omgebouwde loodsboot RV Zeeleeuw in de vaart als Vlaams onderzoeksschip. In deze tien actieve 
jaren legde het schip ruim 155.000 km af in het kader van wetenschappelijke studies.

Een belangrijk jaarlijks terugkerend evenement is de VLIZ Jongerencontactdag Mariene 
Wetenschappen, een natuurlijk vervolgverhaal op de IZWO-contactdagen. Deze dag, 
tegenwoordig VLIZ Marine Science Day genaamd, vindt reeds plaats sinds 2001 en is 
een ontmoetingsplaats voor mariene professionals, studenten, beleidsmakers en andere 
geïnteresseerden.

VLIZ
VLAAMS INSTITUUT 
VOOR DE ZEE

Deze VLIZ-bibliotheek, die aanvankelijk bestond uit de overgeërfde IZWO- en ZWI-collecties, is intussen uitgegroeid tot de 
grootste verzameling van marien wetenschappelijke literatuur in België. Voor wetenschappers, beleidsmakers en het grote 
publiek is ze het centrale aanspreekpunt voor mariene informatie.

Binnen internationale netwerken werkt het VLIZ mee aan de uitbouw van data-
infrastructuren. Het bevordert zo de doorstroom van mariene gegevens. Tevens biedt het 
datacentrum begeleiding aan mariene professionals, bijvoorbeeld via workshops waar 
wetenschappers een opleiding krijgen rond databeheer en het correct omgaan met marien 
wetenschappelijke data.

Eén van de taken van het VLIZ is het verspreiden van zeewetenschappelijke informatie 
naar het groot publiek. Dit gebeurt o.a. via de publicatie van ‘De Grote Rede’. Dit magazine 
biedt zijn lezers een gevarieerde, en objectieve kijk op de actuele kennis over de kust, zee 
en oceaan en geeft het uitleg bij het gevoerde onderzoek en beleid met de focus op de 
regio Vlaanderen en omstreken. In 2001 verscheen de eerste editie van dit gratis tijdschrift.


