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Onderhavig document beschrijft de meetcampagnes die tijdens 2001 zullen uitgevoerd worden met het 
oceanografisch schip "R.V. BELGICA".

De meetcampagnes worden voornamelijk uitgevoerd in het kanaal, in de zuidelijke Bocht van de 
Noordzee en het Schelde-estuarium.

Deze campagnes hebben een dubbele doelstelling : enerzijds de opdrachten van openbaar nut met 
betrekking tot de monitoring van de kwaliteit van de mariene wateren en het Schelde-estuarium; anderzijds 
fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De monitoring campagnes worden o.a. uitgevoerd ter naleving van de internationale verplichtingen in 
het kader van de Oslo en Parijs Commissies en het Joint Assessment and Monitoring Programme en het 
"Nutriënt Monitoring program". Andere monitoring campagnes hebben betrekking op de gevolgen van 
kustlozingen, zand- en grindexploitaties, stortingen van baggerspecie ....

De campagnes uitgevoerd in het kader van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek hebben 
enerzijds betrekking op het plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame 
ontwikkeling "DWTC"^ acties : "Global Change en Duurzame Ontwikkeling" en "Duurzaam Beheer van de 
Noordzee" en andere DWTC programma's. Anderzijds worden deze campagnes uitgevoerd in het kader van
diverse programma's van de Europese Commissie, programma's "MAST III", "Environment & Climate"......
Deze campagnes zullen geheel of gedeeltelijk bijdragen tot de verdere uitbouw en verfijning van de 
mathematische modellen van de Noordzee en het Schelde-estuarium.

Verder vinden diverse visserijcampagnes plaats die gecoördineerd worden door de Internationale 
Raad voor Onderzoek der Zee of kaderen in de studies ter ondersteuning van de gemeenschappelijke 
visserijpolitiek van de Europese Unie.

In dit document wordt vooreerst een overzicht gegeven van de deelnemende instellingen en laboratoria. 
Vervolgens wordt in de "Synthesetabel campagnes BELGICA 2001" het hoofdthema, de programma's, het 
werkgebied van elke campagne en de eventuele vreemde haven vermeld. Voor elk programma wordt tevens 
het voorziene aantal ingescheepte wetenschappers gegeven, 
tn een volgend punt wordt per campagne de wetenschappelijke coördinator vermeld.

Tenslotte wordt voor elk van de deelnemende groepen een thematisch gerangschikte fiche gegeven 
van het programma met de toegekende campagneperioden.
Deze fiche vermeldt de volgende informatie :

- titel van het programma
- identificatie van de aanvrager
- code van het programma (in de synthesetabel campagnes BELGICA 2001 wordt hier naar verwezen

onder de kolom programma's)
- doel van het programma
- "English abstract" van het programma
- werkzone/trajecten/monstemame
- toegewezen campagneperiode en aantal deelnemende wetenschappers
- eventuele opmerkingen

' Diensten van de Eerste Minister !Vetenschappeii;ke Technische en Culturele /tangeiegenheden



De campagnes worden georganiseerd door de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee 
"B.M.M." (U.G.M.M.), Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden. De campagnes werden toegewezen aan de 
hieronder vermelde administraties, instellingen en universitaire laboratoria. Het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur alsooks het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst voor de Bescherming tegen Ioniserende straling, worden eveneens 
vermeld als opdrachtgevers.

* Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Departement Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee

Afdeling: - Ecologische monitoring
Sediment transport modelling 
Natuurbehoud en milieu noodgevallen

* Ministerie van Middenstand en Landbouw - Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
- Departement Zeevisserij

Afdeling : - Kwaliteit
- Technisch Visserijonderzoek 

Biologisch onderzoek

* Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
- Departement Leefmilieu en Infrastructuur 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
Afdeling Waterwegen Kust

- AM IN AL
Instituut voor Natuurbehoud (IN)

* Ministerie van Economische Zaken
- Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Veiligheid 

Zandwinningsfonds

* Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
- Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur 

Afdeling : Radioactiviteit

Universiteit Gent "UG"
- Instituut Dierkunde

Vakgroep Biologie, Sectie Mariene Biologie
- Vakgroep Geologie - Bodemkunde 

Renard Centre of Marine Geology "RCMG"
- Vakgroep Geologie - Bodemkunde - Marine Geology Unit 

Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie "SGIG"

Vrije Universiteit Brussel "VUB"
- Laboratorium voor Analytische en Milieu Chemie

* Université Libre de Bruxelles "ULB"
- Ecologie des Systèmes Aquatiques - ESA
- Biologie animale - Biologie Marine
- Océanographie des Chimiques et Géochimie des Eaux



Université de Liège "ULg"
- Unité d'Océanographie Chimique
- Laboratoire d'Océanoiogie

* Kathotieke Universiteit Leuven "KUL"
- Laboratorium voor Aquatische Ecologie

De campagnes worden daarenboven uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal nationale 
internationale instellingen. Hiernaar wordt verwezen in de programmafiches.



3.1. Svnthesetabe) campagnes BELGtCA 2001

Periode Cam
pagne Hoofdthema Programma Aantal

deel
nemers

Werkgebied 
en havens (°)

nr instelling (code)
23.12.2000- VERLOF BEMANNING 100%01.01.2001
02.01 TRANSIT ZEEBRU G G E - ANTW ERPEN
04.01-19.01 GROOT ONDERHOUDTE ANTW ERPEN
22.01 TESTEN
23.01 TRANSIT ANTWERPEN - ZEEBRU G G E
24.01 ONDERHOUD
25.01-26.01 1 Monitoring 3 BMM - LAUWAERT 8-9 BCP

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^' 2
5 ULB et al - ROUSSEAU ^ -- °  ZEEBRUGGE

29.01-02.02 2 Monitoring 1 BMM - ROOSE 2-4 BCP, NLCP
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C) 1 Schelde
5 ULB et al - ROUSSEAU 6 °  ZEEBRUGGE

05.02-09.02 3a Ecosysteem 13 IN - VAN WAEYENBERGHE 4 BCP, FCP,
14 MEZ et al - GONSETTE 4-6 UKCP
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^* -- °  BOULOGNE

12.02-16.02 3b Ecosysteem 14 MEZ et al - GONSETTE 4-6 BCP, FCP,
13 IN - VAN WAEYENBERGHE 4 UKCP
16 UG - MISStAEN 2
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^* -- °  ZEEBRUGGE
5 ULB et al - ROUSSEAU ^ --

19.02-23.02 4 Biogeochemie 14 MEZ et al - GONSETTE 12 BCP
13 IN - VAN WAEYENBERGHE 4 °  ZEEBRUGGE
8 ULG - FRANKIGNOULLE (c )^ ' --
5 ULB et al - ROUSSEAU --

26.02-27.02 ONDERHOUD
28.02-02.03 5 Diverse 25 EDUC BCP

UG - VANAVERBEKE 15 + 2
ULG - BOUQUEGNEAU 10 + 2 °  ZEEBRUGGE
UG - HENRIET 15 + 2

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C) ^ —
5 ULB et al - ROUSSEAU --

05.03-09.03 6 Ecosysteem 5 ULB et al - ROUSSEAU 5 BCP, NLCP
3 BMM - LAUWAERT 8-9 Schelde
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C) - ° ZEEBRUGGE

12.03-16.03 7a Monitoring 2 DVZ -COOREMAN 8 BCP, UKCP,
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)'^ 1 NLCP
4 WIV - VERDUYN -- Schelde

°  IPSWICH
19.03-22.03 7b Monitoring 2 DVZ- COOREMAN 8 BCP, UKCP,

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C) 1 NLCP
5 ULB et al - ROUSSEAU^' — ° ZEEBRUGGE

2303 ONDERHOUD
26.03-30.03 8 Visserij 20 DVZ - FONTEYNE 8 BCP-UKCP

5 ULB et a) - ROUSSEAU 3
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C) — ° ZEEBRUGGE

02.04-05.04 9 Biogeochemie 14 MEZ et al - GONSETTE 12-14 BCP
5 ULB et al - ROUSSEAU 3

25 EDUC : ULB - CHOU 10-15
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^' - °  ZEEBRUGGE

06.04 ONDERHOUD
07.04-16.04 VERLOF BEMANNING 100%



17.04-20.04 10 Monitoring 1
2
5
4
8

BMM - ROOSE
DVZ- COOREMAN
ULB et at - ROUSSEAU
W!V - VERDUYN
ULG - FRANKIGNOULLE (C)^'

2-4
8
5

1

BCP, NLCP 
Schelde

°  ZEEBRUGGE
21.04 rRAN SIT ZEEBRU G G E - LE HAVRE
24.04-28.04 11 Ecosysteem 11 ULB - DUBOIS 8 BCP, NLCP,

5 ULB et al - ROUSSEAU 3 UKCP, FCP
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^* 1 °  LE HAVRE

° ZEEBRUGGE
02.05-11.05 12 Geologie 15 UG - HENRIET 14-15 IRL CP

10 UG - VANQUtCKELBERGHE 1 -2
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C) -- °  GALWAY

14.05-25.05 13 Ecosysteem 10 UG - VANQUICKELBERGHE 5 ECP
15 UG - HENRIET 3-4
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)'^ -- °  LA CORUNA
5 ULB et al - ROUSSEAU -- ° ZEEBRUGGE

28.05-01.06 14 Geologie 18 UG- JACOBS 3-6 BCP
17 UG - VAN LANCKER 4-6
5 ULB et al - ROUSSEAU 3
8 ULG - FRANKIGNOULLE ( c f  ̂ — °  ZEEBRUGGE

05.06-06.06 ONDERHOUD
07.06-08.06 15 Ecosysteem 5 ULB et al - ROUSSEAU 2 B C P -N LC P-

1 BMM - ROOSE 2-4 Schelde
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C )^ — °  ZEEBRUGGE

11.06-15.06 16 Visserij 21 OVZ - POLET 7 B C P -N LC P-
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C )^ -- UKCP
5 ULB et al - ROUSSEAU - ° ZEEBRUGGE

18.06-22.06 17 Diverse / 24 BMM -JACQUES 8 B C P - NLCP
Ecosysteem 3 BMM - LAUWAERT 8-9

8 ULG - FRANKIGNOULLE (c )^ 1
5 ULB et at - ROUSSEAU ^ - ° ZEEBRUGGE

25.06-29.06 18 Biogeochemie 14 M EZetat -GONSETTE 12-14 BCP
12 KUL - VOLCKAERT 1 -2
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)'^ —
5 ULB et al - ROUSSEAU ^ -- °  ZEEBRUGGE

02.07-06.07 19 Diverse 23 BMM - NORRO 12 BCP
6 VUB - BRtON 2
8 ULG - FRANKIGNOULLE (O) —
5 ULB et al - ROUSSEAU ^ — ° ZEEBRUGGE

09.07-13.07 20 Diverse 22 BMM - PICHOT 8 BCP
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C )^ -
5 ULB et at - ROUSSEAU -- ° ZEEBRUGGE

16.07 TRANSIT ZEEBRU G G E - ANTWERPEN + FAMIUEDAG BEMANNING
17.07 IN DROOGDOK
18.07-05.08 VERLOF BEMANNING 100% + DROOGDOK
06.08-12.08 ONDERHOUD + VERLOF BEMANNING 80%
13.08 UIT DROOGDOK
14.08 TESTEN
16.08 ONDERHOUD
17.08 TRANSIT ANTWERPEN - ZEEBRU G G E + PR-DAG
20.08 ONDERHOUD
21.08-31.08 21 Visserij 19 DVZ - DE CLERCK 8-10 U K C P- NLCP

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^' -- °  GRtMSBY
5 ULB et al - ROUSSEAU - ° ZEEBRUGGE

03.09-07.09 22a Monitoring 2 DVZ - COOREMAN 8 BCP, NLCP
5 ULB et al - ROUSSEAU 2 Schelde
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C )^ -- °  ZEEBRUGGE



10.09-13.09 22b Monitoring 2 DVZ - COOREMAN 8 BCP, NLCP
6 VUB - BRtON 2 Schelde
4 WIV - VERDUYN -

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C )^  
ULB et al - ROUSSEAU^'

"
5 -- ° ZEEBRUGGE

14.09 ONDERHOUD
17.09-29.09 23 Ecosysteem 7 ULG et al - FRANKIGNOULLE 16 FCP, UKCP,

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)*^ — NCP, SCP,
5 ULB et al - ROUSSEAU DKCP, DCP, 

NLCP
° AALBORG
° ZEEBRUGGE

01.10-04.10 24 Biogeochemie 14 M EZeta l -GONSETTE 12-14 BCP
8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^' - ° ZEEBRUGGE
5 ULB et al - ROUSSEAU ^ -

06.10 TRANSIT ZEEBRU G G E - W ILLEM S HAVEN
09.10-13.10 25 Geologie 16 UG - MtSSIAEN 13 BCP - DCP

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^* — ° WtLLEMSHAVEN
5 ULB et al - ROUSSEAU -- ° ZEEBRUGGE

15.10 ONDERHOUD
16.10-19.10 26 Ecosysteem 9

14
17
8

UG -VANAVERBEKE 
MEZ et al - GONSETTE 
UG - VAN LANCKER 
ULG - FRANKIGNOULLE (C)'^

6 + 10<3' 
4-6 
4-6

BCP

5 ULB et ai - ROUSSEAU o -- °  ZEEBRUGGE
22.10-26.10 27 Visserij 20

8
DVZ - FONTEYN E 
ULG - FRANKIGNOULLE

8 B C P -UKCP

5 ULB et at - ROUSSEAU < * — ° ZEEBRUGGE
29.10-31.10 ONDERHOUD
05.11-09.11 28 Visserij 21 DVZ - POLET 7 BCP -N LC P-

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)^* 
ULB et a L - ROUSSEAU ^

-- UKCP
5 - ° ZEEBRUGGE

12.11-14.11 29 Monitoring 3
8

BMM - LAUWAERT
ULG - FRANKIGNOULLE ( c f

8-9 BCP

5 ULB et al - ROUSSEAU ^ -- °  ZEEBRUGGE
19.11-23.11 30 Monitoring 1 BMM -ROOSE 2-4 B C P -NLCP

2 DVZ-COOREMAN 8 Schelde
4 WIV - VERDUYN —

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)<  ̂
ULB et at - ROUSSEAU ^

- -

5 — °  ZEEBRUGGE
26.11-30.11 31 Biogeochemie 14 MEZ et a) - GONSETTE 12-14 BCP

8 ULG - FRANKIGNOULLE (C)'^ — °  ZEEBRUGGE
5 ULB et al - ROUSSEAU ^ —

03.12-04.12 ONDERHOUD
05.12-06.12 OST (Operationiat Sea Training)
07.12 ONDERHOUD
10.12-14.12 RESERVE
17.12-20.12 RESERVE
21.12 ONDERHOUD
22.12-31.12 VERLOF BEMANNING 100%

Continue metingen in het kader van Eurotroph-Cube gedurende ai)e campagnes 
^  Eenmaat per week per week, bij de beëindiging van elke campagne (terugkeer naar Zeebrugge), worden in 

het refertentiestation BMM-330, positie 5Î°26.00 N - 02° 48.50 E, waterstaten genomen ten behoeve van het 
programma ULB-Rousseau et ai (progr. 5).
Inscheping studenten





PROGRAMMA BELGICA 2001

lanuar: 1 4 5 6 7 ó 13 15 7̂ 18 -tó 20 } 21 24 25 6̂ 28 * 55" ^0 i ^
(AC nRfinT DMUPRHDI :n ANTM/EHPEM 'S MC 1 BMM+UIg

Zeebrugge BMM + ULg
5t- )- O

1 BLMF(C) 2 PR MF(C)
februari 1 2 3 4 5 6 7 9 10 I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21 22 23 24 25 26 27 28

+ ULB
Zeebrugge

tN MEZ
Boutogne

M EZ+  )N + UG
Zeebrugge

MEZ + !N 1 1
VR 3a JV W BG 3b BG JV W  TM 4 BG JV W o O 5

maart 1 3 5 6 8 3 10 11 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
EDUC

Zeebrugge
ULB + BMM DVZ + ULg+ wiv DVZ + Utg

OH
DVZ <- ULB

*?cc
JV JMB JPH 6 VR BL 7a KC MF(C) GV 7b KC MF{C) 8 RF VR

april 1 2 ? 4 5 6 3 9 ";0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30
brug- MEZ+ ULB + EDUC

OH VERLOF 100% BMM+DVZ+ULB+UIg rt=:(0r ULB + ULB + ULG
Zeebruggege 9 BG VR LC ZEEBRUGGE 10 PR KC VR MF(C)

m
11 PD VR MF(C)

mei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 - 25 26 27 28 29 30 31
UG + UG UG + UG La Zeebrugge

UG + UG + ULB

12 JPH W G 13 W Q JPH Coruna 14 P J W L VR
juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zeebrugge OH OH
ULB+BMM DVZ BM M + BM M  +ULg

Zeebrugge
MEZ <- KUL

Zee-
15vRPR 16 HP 17 T J BL MF(C) 18 BG FV

juli 1 2 4 5 6 : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31
brug- BMM + VUB

Zeebrugge
BMM

Zeebrugge c Q
O)O -X ANTM/roDEM rtDrtrtfïnrsk' <. \/EDi DE Inno/.

ge 19 AN NB 20 GP m n. 
h- O T

augustus 1 3 4 ' 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

riMnEONDi in ONDERHOUD + O)o -X

Te
st

en OH c tK 7 OH
DVZ .

VERLOF 80% Q T g ü- 
h- 21 RD

september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zeebrugge
DVZ + ULB

Zeebrugge
DVZ + VUB + vwv

OH
U!g

Aatborg a) g

22a KC VR 22b Kc NB GV 23 MF (Eurotroph)
oktober 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 2;- 26 27 28 29 30 31

OH
MEZ C Wittems- UG y 3 OH

UG + MEZ + UG DVZ

24 BG SiI- haven 25 TM 26 JV BG W L 27 RF
november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

Zeebrugge
DVZ

Zeebrugge
BMM BMM + DVZ + wiv

Zeebrugge
MEZ

28 HP 29 BL 30 PR KC GV 31 BG
december 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 i? 15 ] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] 25 26 27 ! 28 29 30 31

Zeebrugge OH OH
OST

OH Zeebrugge
RESERVE

Zeebrugge
RESERVE

OH S/EDI f)E



4. WERKZONE EN UMiETEN VAN PE CONHNENTALE PLATEAUS
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De wetenschappelijke coördinator of hoofdwetenschapper is verantwoordelijk voor de coördinatie, de 
planning en de uitvoering van het wetenschappelijk gedeelte van de campagne. Dit zat steeds in nauwe 
samenwerking gebeuren met B.M.M. en aan boord met de Commandant van de BELGtCA..

Hiertoe zal hij tijdig volgende documenten aan BMM-Meetdienst Oostende laten geworden :

voor campagnes die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de territoriale wateren of op het continentaal 
plateau van een vreemd land : de gegevens noodzakelijk voor het aanvragen van de diplomatieke 
toestemming "DIPCLEAR", ten laatste 5 maarid voor de aanvang van de campagne; en in Spaanse en 
Ierse wateren 8 maand voor de aanvang van de campagnes.
het gedetailleerd uitvoeringsplan voor de campagne, ten laatste 1 maand voor de aanvang van de 
campagne.
Dit uitvoeringsplan bevat minstens :

1) de lijst van het ingescheept wetenschappelijk personeel;
2) de objectieven van de campagne;
3) het gedetailleerd werkingsgebied en de staalnamestations;
4) de operationele planning van de staalnamen;
5) de bezetting van de laboratoria;
6) het gebruik van de boordinfrastructuur;
7) het staalnameprogramma;
8) de gewenste automatische data acquisitie.

Daarenboven zal de wetenschappelijke coördinator instaan voor het tijdig opstellen van het campagnerapport 
(boordverslag) en het opstellen van de zogenaamde I.C.E.S "ROSCOP" gegevens. Indien een campagne 
geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in de territoriale wateren of het Continentaal Plateau van een vreemd land 
zal, met uitzondering voor Nederland, het campagnerapport vergezeld worden van een Engelstalig of Franstalig 
abstract.

De wetenschappelijke coördinator zal tevens de nodige supervisie uitoefenen ter correcte toepassing van de 
richtlijnen vermeld in het boordreglement R.V. BELGICA. Inzonderheid de richtlijnen met betrekking tot de 
veiligheid dienen steeds opgevolgd te worden. Ook zal de wetenschappelijke coördinator alle nodige 
maatregelen voorzien voor het correct identificeren, stockeren, het gebruik aan boord en het in- en ontschepen 
van gevaarlijke producten of wetenschappelijk materieel.

In de navolgende tabel wordt per campagne de hoofdwetenschapper vermeld met eveneens de persoon die 
hem/haar eventueel zou vervangen. Ter informatie wordt ook het programmanummer en de code vermeld van 
het programma dat tijdens de campagne als hoofdprogramma wordt beschouwd. Het is evident dat dit 
hoofdprogramma rechtstreeks verband houdt met de selectie van de hoofdwetenschapper.



CAMP. 
REF.NR

W ETEN SCH APPELIJKE 
COORDINATOR/HOOFDWETENSCHAPPER 

EN VERVANGER AAN BOORD

HOOFDPROGRAMMA 

NUM M EREN  CODE

1 B. LAUWAERT M. FETTWEIS 2 : BMM-LAUWAERT

2 P. ROOSE V. ROUSSEAU 1 : BMM-DEVOLDER

3a J. VAN W AEYEN BERGH E K. DEGRENDELE 13 : IN-VAN WAEYENBERGHE

3B K. DEGRENDELE P. SCHOTTE 14 : MEZ et al-GONSETTE

4 K. DEGRENDELE P. SCHOTTE 14 : MEZ et al-GONSETTE

5 A. POLLENTIER L.CHOU/A. VANREUSEL/ 
K. D AS/JP .H EN RIET

25 : EDUC

6 N. DARO E. ANTAJAN 5 : ULB et a!-ROUSSEAU

7a K. COOREMAN W. VANHEE/H. HILLEWAERT 3: DVZ-COOREMAN

7b K. COOREMAN W. VANHEE/H. HILLEWAERT 3 : DVZ-COOREMAN

8 R. FONTEYNE H. POLET 20 : DVZ-FONTEYNE

9 K. DEGRENDELE P. SCHOTTE 14 : MEZ et al-GONSETTE

10 P. ROOSE K. COOREMAN 1 : BMM-ROOSE

11 M. WARNAU P. DUBOIS 11 : ULB-DUBOIS

12 J.P. HENRIET W. VERSTEEG 12 : UG-HENRIET

13 V. VANQUICKELBERGHE A. VAN REUSEL 10 : UG-VANQUICKELBERGHE

14 G. M OERKERKE V. VAN LANCKER 18 : UG-JACOBS

15 V. ROUSSEAU P. ROOSE 5 : ULB et al-ROUSSEAU

16 H. POLET R. FONTEYNE 21 : DVZ-POLET

17 T. JACQ UES M. Dl MARCANTONIO 24 : BMM-JACQUES

18 K. DEGRENDELE P. SCHOTTE 14 : MEZ et al-GONSETTE

19 A. NORRO C. MASS IN 23 : BMM-NORRO

20 G. PICHOT A. POLLENTIER 22 : BMM-PICHOT

21 R. DE CLERCK W. VANHEE 19 : DVZ-DE CLERCK

22a K. COOREMAN W. VANHEE/H. HILLEWAERT 2 : DVZ-COOREMAN

22b K. COOREMAN W. VANHEE/H. HILLEWAERT 2 : DVZ-COOREMAN

23 M. FRANKIGNOULLE A. BORGES 7: ULG et al-FRANKIGNOULLE

24 K. DEGRENDELE P. SCHOTTE 14 : MEZ et at-GONSETTE

25 T. MISSIAEN V. VAN LANCKER 16 : UG-MISSIAEN

26 J. VANAVERBEKE D. VAN GANSBEKE 9 : UG-VANAVERBEKE

27 R. FONTEYNE H. POLET 20 : DVZ-FONTEYNE

28 H. POLET R. FONTEYNE 21 : DVZ-POLET

29 B. LAUWAERT M. FETTWEIS 3 : BMM-LAUWAERT

30 P. ROOSE K. COOREMAN 1 : BMM-ROOSE

31 K. DEGRENDELE P. SCHOTTE 14 : MEZ et al-GONSETTE



6. OVERZtCHT VAN DE PROGRAMMA S

6.1. Monitoring en evatuatie van de kwaiiteit van het mariene mi!ieu van het Beigisch Continentaat Ptat

Mon/(or/no /n hef /fader van de Memaffona/e vero//c/7(/noen en foez/chf op de zand- en or/nd 
onfo/nn/noen

Programma nr en code Thema

1) BM M -ROOSE 
BM M - PR

Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op 
het BCP en in het Schetde-estuarium

2) D VZ-COOREMAN 
DVZ - KC

Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in
epibenthos, vis en sediment
Monitoring van biologische stressindicatoren

e.i.2 Soec/f/e^e sfud/es

3) BMM - LAUWAERT 
BMM-BL

Studie naar de gevolgen van baggerspectelossingen in zee

4) WIV - VERDUYN 
W)V-GV

Radiologisch toezicht en studie van de invloed van kerncentrales

6.2. Werking van het ecosysteem - gedrag der pottuenten

5) ULB et a) - ROUSSEAU 
ULB et a) - VR

AMORE : "Advanced Modelling and Research on Eutrophication".

6) VUB - BRION 
VUB - NB

Studie van de belangrijkste processen in de stikstof cyclus van 
eutrofe marine systemen op het Belgisch continentaal plat.

7) U!g et a) - FRANKIGNOULLE 
ULG et ai - MF

EUROTROPH : "Nutrients cycling and the Trophic Status of 
Coastal Ecosystems".

8) Utg - FRANKIGNOULLE (C) 
ULG - MF(C)

EUROTROPH - CUBE : "Nutrients cyclings and the Trophic 
Status of Coastal Ecosystems - Continuous Underway Belgica 
Experiment"

9) UG -VANAVERBEKE 
U G - J V

Structurele en functionele biodiversiteit van Noordzee 
ecosystemen

10) UG - VANQUtCKELBERGHE 
UG - VVQ

Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van 
continentale hellingen.

11) ULB-DUBOtS 
ULB - PD

)CAS : " : "Impact des Contaminants Associés aux Sédiments sur 
les organismes de Mer du Nord"

12) K U L-VOLCKAERT 
K U L-FV

Genetische structuur van enkele vissen en hun parasietenfauna 
uit de Zuidelijke bocht van de Noordzee

13) tN - VAN W AEYEN BERGH E 
!N - JV W

Structurele en functionele biodiversiteit van Noordzee 
ecosystemen (zeevogeltellingen in relatie met biologische en 
milieu-karakteristieken)



14) MEZ et a! - GONSETTE 
MEZ et al - BG

Studie van de impact van zand- en grindextractie op het BCP en 
in de Belgische territoriale zee

15) UG - HENRtET 
U G -JPH

PORCUPtNE 2001 : "Geophysical study Porcupine Bight"

16) UG-M ISSIAEN
UG-TM

TOXDUMP : "Comparative study of of shallow water toxic 
dumpsites" - Paardenmarkt versus Jade Bay (D)

17) UG - VAN LANCKER 
UG - VVL

Onderzoek naar de natuurlijke zandtransporten op het Belgisch 
Continentaal Plat

18) UG - JACO BS 
U G - P J

Monitoren en karteren van sub-mariene bodems en hun fauna met 
behulp van 'ground truth' exploratiemethoden

6.4. Visserij

19) D vZ-D EC LERC K  
DvZ - RD

Boomkorcampagne op de platvisbestanden in de Noordzee

20) DVZ - FONTEYNE 
DvZ - RF

Ontwikkeling van een benthos-selectieve boomkor

21) DVZ-PO LET 
DvZ - HP

Ontwikkeling van een milieu-vriendelijke visserijmethode voor de 
garnaalvisserij, gebaseerd op stimulering door elektrische putsen.

6.5. Diverse

22) BMM - PICHOT 
BM M -G P

SUMARE : "Survey of marine resources"

23) BMM - NORRO 
BM M - AN

Faunastudie van een wrak (B)RKEN FELS) gesitueerd in de 
exclusieve economische zone van België in de Noordzee

24) BMM - JACQ UES 
BMM - T J

Oefening monitoring van het marien milieu in geval van ramp + 
antipollutiebestrijding na ramp

25) EDUC Stagedagen Oceanografie
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6 . ! .

MON!TOR!NG EN EVALUATE VAN DE 

KWAL!TE!T VAN HET MAR!ENE M!L!EU 

VAN HET BELG!SCH CONT!NENTAAL PLAT



Tite! project : Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op het BCP en in 
het Schelde-estuarium

!nste!iing/Aanvrager : Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen 
Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee "BMM" 
Meetdienst Oostende 
Drs. P. ROOSE (Dhr. M. KNOCKAERT)
3° & 23° Linieregimentsplein
8400 Oostende
Tel. 059/70 01 31
Fax 059/70 49 35
E-mail : p.roose@mumm.ac.be
Website : www.mumm.ac.be

Programmacode : BMM - R O O S E  BMM-PR

DoetsteMmg : Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu in de zone van het 
BCP en het Schelde-estuarium in het kader van internationale (het 'Joint 
Assessment en Monitoring Programme' (JAM P) en het 'Nutriënt Monitoring 
Programme' (NMP) van de O SPAR commissie) en nationale verplichtingen 
(monitoring van het milieu i.v.m. diverse impacten o.a. zand- en grindexploitaties en 
baggeractiviteiten).
Dit programma behelst de bepaling van nutriënten, zoutgehalte, temperatuur, 
gesuspendeerde stoffen, opgeloste zuurstof, TOC en POC, chlorofyl a, faeofytine, 
en optische parameters in de waterkolom, evenals de bepaling van de biomassa en 
soortensamenstelling van fytoplankton en benthische organismen. Voor de overige 
parameters in de waterkolom, het sediment en de biota wordt naar de 
programma's van de VUB-ANCH en het Centum voor landbouwkundig onderzoek, 
departement Zeevisserij (ecologische monitoring) verwezen.
Binnen dit project wordt een grote nadruk wordt gelegd op kwaliteitsborging en - 
controle zowel tijdens de staalname als in het laboratorium.

Engüsh Abstract : The project is part of the continuous surveillance and evaluation of the quality of the 
marine environment in the region of the Belgian continental shelf (BCS) and the 
Western Scheldt estuary in the framework of international (the Joint Assessment en 
Monitoring Programme (JAMP) and the Nutrient Monitoring Programme (NMP) of 
the O SPAR commission) and national programmes (e.g. impact of sand extraction 
and dredging activities).
MUMM determines nutrients, salinity, suspended matter, dissolved oxygen, TOC 
and POC, chlorophyll a, phaeophytine and optical parameters in the water column. 
Phytoplankton biomass and species composition as well as benthos species 
composition and biomass are also determined as part of the monitoring 
programme. The project refers to the programmes of the Sea Fisheries department 
of the Centre for Agricultural Research and VUB-ANCH for the other determinants 
in the water column, sediment and biota.
Quality assurance and quality control during sampling and in the laboratory receive 
a high priority within the project.

Werkgebied : Belgisch en Nederlands Continentaal Plat + Schelde-estuarium

Zie kaart programma 1

Monstername : * water : oppervlakte staalname met Niskin flessen (5 I&  101) en in situ 
metingen (SC TD ,...)

mailto:p.roose@mumm.ac.be
http://www.mumm.ac.be


Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemers :

* Campagne 2
* Campagne 10
* Campagne 15 
- Campagne 30

29.01.01 -02.02.01 (2-4)
17.04.01 -20.04.01 (2-4)
07.06.01 - 08.06.01 (2-4) 
19.11.01-23.11.01 (8-9)

Opmerkingen : Monitoring in samenwerking met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, 
Departement voor Zeevisserij en CODA (Centrum voor Onderzoek in 
Dierengeneeskunde en agrochemie - Ministerie van Landbouw (progr. 2), ULB- 
ESA  (progr. 5) en UG-Sektie Mariene Biotogie (progr. 9)

Monitoring stations programma 1 : BMM - PR



Tite) project : Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en 
sediment
Monitoring van biologische stressindicatoren.

!nste!!ing/Aanvrager : Ministerie van Middenstand en Landbouw 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 
Departement voor Zeevisserij 
Kwaliteit
Dr. K. COOREMAN (H. HtLLEWAERT of W. VANHEE)
Ankerstraat 1
8400 Oostende
Tel. 059/34 22 51
Fax 059/33 06 29
E-mail : kcooreman@unicall.be
Website :

Programmacode : DVZ - COOREMAN DVZ-KC

Doe!steHing : Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu van het Belgisch 
Continentaal Ptat (BCP) en het Schelde-estuarium.
Naleving van de internationale verplichtingen in het kader van de Oslo & Parijs 
Commissies (Verdrag van Parijs 1992) en het Joint Assessment and Monitoring 
Programme (JAMP).
Monitoring van het milieu i.v.m. diverse impacten van o.a. zand- en 
grindexploitaties en baggerwerken.

Het BCP-programma betreft de chemische monitoring van de volgende 
componenten in sediment, gesuspendeerd organisch materiaal, invertebraten en/of 
vis: zware metalen, polychloorbifenyten( PCBs), organochloorpesticiden (OCPs), 
polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs) en vluchtige organische verbindingen 
(VOCs).
Het sediment wordt bijkomend geanalyseerd op watergehalte, carbonaatgehatte, 
organisch materiaai, korrelgrootte, slibgehalte en bacteriëte betasting. Het laatste 
wordt eveneens onderzocht in de waterkolom, alsook een aantal abiotische 
parameters.
Het biologische programma op het BCP bestaat uit de monitoring van het 
macrobenthos in het sediment, het epibenthos, vissenziekten, biochemische 
stressindicatoren, opsporen van pathogenen in het btoed van platvissen en analyse 
van toxische atgen in de waterkolom.
In het Schelde-etuarium is de monitoring beperkt tot de chemische analysen in het 
sediment.

mailto:kcooreman@unicall.be


Engüsh Abstract : Monitoring of the Southern bight of the North Sea (Belgian Continental Shelf; BCS) 
and the Western Scheldt estuary for international purposes : Oslo en Paris 
Commission (Paris Convention 1992), the Joint Assessment Monitoring 
Programme (JAMP) and national purposes : possible harmful effects of sand 
extraction, dredging,...

The BCS-programme concerns the chemical monitoring of the following 
components in sediment, suspended organic matter, invertebrates and/or fish: 
heavy metals, polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorinated pesticides 
(OCPs), polyaromatic hydrocarbons (PAKs) and volatile organic compounds 
(VOCs).

The sediment is additionally analysed on water and carbon contents, organic 
matter, grain size, silt content and bacterial loads. The latter parameter and some 
abiotic factors are also analysed in the water column.
The biological programme on the BCS is composed of the monitoring of the 
macrobenthos in sediment, epibenthos, fish diseases, biochemical stress 
indicators, detection of pathogens in flatfish blood and analyses of toxic algae in the 
water column.

The monitoring programme in the Scheldt estuary is restricted to chemical analyses 
of the sediment.

Werkgebied : Belgisch en Nederlands Continentaal Plat en het Westerschelde-estuarium

Zie kaart programma 2

Monstername : - water : Niskirt flessen (40!) en in situ metingen (STD,...)
* visserij : 8 m korrestok met garnaalnet
* sediment-macrobenthos: 0,1 m^gemodifieerde Van Veen grijper
* suspensiemateriaal : boordcentrifuge

Campagneperiode en * Campagne 7a : 12.03- 16.03 (8)
(#) aantai deeinemers : * Campagne 7b : 19.03-22.03 (8)

* Campagne 10 : 17.04-20.04 (8)
* Campagne 22a 03.09 - 07.09 (8) 

Campagne 22b : 10.09- 13.09 (8)
* Campagne30 : 19.11 -23.11 (8)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met BMM (progr. 1), CODA (Centrum voor 
Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochemie) (Ministerie van Landbouw) en 
WtV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis-Pasteur; Ministerie van 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmileu).

Op verzoek van andere instellingen worden staalnamen geïntegreerd in het 
programma DVZ - KC.



Monitoring stations programma 2 : DVZ - KC



Titei project : Studie naar de gevolgen van baggerspecielossingen in zee

tnsteiiing/Aanvrager : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee "BMM" 
Afdeting Natuur
Mevr. B. LAUWAERT (Dhr. M. FETTW EIS)
GuDedelle 100
1200 Brussel
Tel. 02/770 21 20
Fax 02/770 69 72
E-mail : b.lauwaert@mumm.ac.be
Website : www.mumm.ac.be

Programmacode : BM M  - LA U W A ER T  BMM - BL

Doeisteiiing : Studie van een aantal fysische, chemische en/of biologische parameters in het 
kader van een samenwerking tussen BMM en de Afdeling Waterwegen Kust 
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AWZ) betreffende het storten in zee 
van baggerspecie.

Engtish Abstract : Study of a number of physical, chemical and/or biological parameters in the 
framework of a collaboration MUMM and the "Afdeling Waterwegen Kust" (Ministry 
of the Flemish community, AWZ) concerning the dumping at sea of dredged 
material.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat
Zie kaart programma 3

Monstername : * water Niskin flessen, gemonteerd op carrousel systeem en in situ 
metingen (STD,...)
zeewatercircuit (subsurface staalname) voor ftuorescentie,..

Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemiers :

* Campagne 1 : 25.01 - 26.01 (8-9)
* Campagne 6 : 05.03 - 09.03 (8-9)
* Campagne 17 : 18.06-22.06 (8-9)
* Campagne 29 : 12.11-14.11 (8-9)

Opmerkingen : Dit programma wordt gecombineerd met de activiteiten van de baggerschepen.

mailto:b.lauwaert@mumm.ac.be
http://www.mumm.ac.be


Werkzone programma 3 : BMM - BL



Titei project : Radiologisch toezicht en studie van de invloed van kerncentrales

tnsteHing/Aanvrager : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur 
Afdeling Radioactiviteit 
Dhr. G. VERDUYN (J.M. IFLEMAL)
J. Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
Tel. 02/642 55 95
Fax 02/642 50 61
E-mail : Geert.Verduyn@epi1.ihe.be
Website :

Programmacode : W !V  - V ER D U Y N  W !V - G V

Doeistetiing : Radiologisch toezicht van het Belgisch grondgebied in navolging van nationale en 
internationale verplichtingen. Controle van de Noordzee in de omgeving van de 
Frans-Belgische grens; opsporen van de invloed van buitenlandse kerncentrales op 
het mariene milieu; invloed op de voedselketen. Metingen : alpha spectrometrie 
(vis en algen), gammaspectrometrie (vis, algen, water en slib), alfa- en beta- 
activiteit, K-40 (water)
Prcyecf ;'n opdracM yan de D/'ensf voorde Sescberm;ng fegen /on/serende Sfra/Zng fD.B./.SJ 
yan hef M/n/sfene van Soc/a/e Zaken, Vo/ksgezondbe/d en Lee/m/7/eu.

Engtish Abstract : Radiological survey of the North Sea in the vicinity of the Franco-Belgian border; 
influence of aquatic releases from foreign nuclear sites on the marine environment; 
influence on the food chain.
Measurements : alpha spectrometry (fish and algae), gammaspectrometry (fish, 
algae, water and sediment), alpha- and beta-activity, K-40 (water).

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat

Zie kaart programma 1

Monstemame : * water : Niskin fles
* sediment : Van Veen grijper
* biota : visserij

Campagneperiode en 
(#) aanta! deetnemers :

* Campagne 7a 12.03- 16.03 (--)
* Campagne 10 17.04-20.04 (-)
* Campagne 22b 10.09- 13.09 (-)
* Campagne 30 : 19.11 -23.11 (-)

Opmerkingen : De staalnamen gebeuren door DvZ (progr. 2) en BMM (progr. 1)

mailto:Geert.Verduyn@epi1.ihe.be


6.2

WERK!NC VAN HET ECOSYSTEEM 

GEDRAG DER POLLUENTEN



Campagnes Be!gica 2001 

Programma 5 ____  ____  ___ ____________________ AMORE
Tite) project : "Advanced Modelling and Research on Eutrophication".

insteüing/Aanvrager : Université Libre de Bruxetles 
Ecologie des Systèmes Aquatiques "ESA"
Dr. V. ROUSSEAU (Mme. S. BECQUEVORT)
Campus Plaine CP 221
Bd. du Triomphe
1050 Brussel
Tel. 02/650 59 90/89/88
Fax 02/650 59 93
E-mail : vrousso@ulb.ac.be (sbecq@ulb.ac.be) 
Website : www.ulb.ac.be

Programmacode : ULB et a l -ROUSSEAU ULB et a i - VR

OoeisteOing : Het eutrofiëringverschijnsel in de continentale kustzone van de Noordzee is 
gekenmerkt door de dominantie van Haptophyte Phaeocystis kolonies die een 
diatomeeën ontwikkeling opvolgen. Het gevolg van die dominantie van 
Phaeocystis is een sterke verandering in de werking van het kustzone ecosysteem.
Een voorspellingsmodel van de werking van het kustzone ecosysteem als 
antwoord op de rivieren inbreng werd uitgewerkt in het kader van EC en nationale 
programma's. Het doel van het huidig project is een grondige studie van de 
mechanismen die aan de basis liggen van het eutrofiëringverschijnsel in de 
continentale kustzone van de Noordzee.

Hef pro/'ecf 14MORE" /facferf /n /ie? DMTC programma "Duurzame Onfw/Me/Zng - 
Eufro/?ër/ng en de sfrucfutvr van hef p/anMon/sc/i frof;scfi ne/werk <n kt/sfzones"

Engiish Abstract : Eutrophication of the continental coastal zone of the North Sea is currently 
characterised by the dominance of the algal spring community by the colonial 
flagellate, P/iaeocysf/s succeeding to a first moderate diatom development. The 
dominance of these undesirable colonies unpalatable by indigenous Zooplankton 
results in a deep alteration of the structure and functioning of the coastal 
ecosystem. The predictive biogeochemichal mode) MIRO elaborated in the scope 
of previous EC and national programmes describes the coastal ecosystem 
functioning in response to nutrient enrichment. Application of this mode) to the 
Southern Bight of the North Sea has permitted to identify some gaps in our 
knowledge of hydrodynamics and biological processes. The present proposal is 
intended to entarge the research efforts of our team towards a deeper 
understanding of the process of coastal eutrophication, its long-term evotution in 
relationship with natural and anthropogenic nutrient changes.

The pro/'ec? "/SMORE" ?a/(es p/ace /n fhe frame of fbe OS7*C programme "Susfa/nab/e 
deve/opmenf - Eufrof/'caf/'or! and fbe sfrucft/re of coasfa/ p/anfon/c /bod- webs".

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat en Schetde-estuarium

Zie kaart programma 1

Monstername : water : Niskin flessen, in situ metingen (SCTD, Marine snow catcher,...)

mailto:vrousso@ulb.ac.be
mailto:sbecq@ulb.ac.be
http://www.ulb.ac.be


Campagneperiode en 
(#) aanta) dee!nemers

4 Amore-Bio + Amore-Escaut
Campagne 2 29.01 - 02.02 (6)
Campagne 6 05.03 - 09.03 (5)
Campagne 8 26.03 - 30.03 (3)
Campagne 9 02.04 - 05.04 (3)
Campagne 10 17.04 - 20.04 (5)
Campagne 11 24.04 - 28.04 (3)
Campagne 14 28.05 - 01.06 (3)
Campagne 15 07.06 - 08.06 (2)
Campagne 22a 03.09 - 07.09 (2)

Amore-330

Gedurende gans het jaar wekelijkse staatname in het BMM-station 330 bij 
beëindiging van de diverse campagnes voor zover de campagne eindigt in een 
Belgische haven.____________________________ _________________________________

Opmerkingen : i) Project in samenwerking met VUB-ECOL en met BMM (progr. 01 ).
ii) Inschepen labocontainer voor gebruik radio-isotopen.



Tite! project : Studie van de belangrijkste processen in de stikstof cyclus van eutrofe marine 
systemen. Case studie : het Belgisch continentaal plat van de Noordzee.

tnsteüing/Aanvrager : Vrije Universiteit Brussel 
Analytische en Milieu Chemie 
Mevr. N. BRION ( Mevr. C. DIACONU) 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel
Tel. 02/629 32 64 / 02/629 39 68 
Fax 02/629 32 74 
E-mail : nnbrion@vub.ac.be 
Website : www.vub.ac.be/

Programmacode : VUB - BRION VUB - NB

Doe!ste!!ing : De productiviteit van mariene systemen wordt meestal beheerst door de 
beschikbaarheid van biologisch bruikbaar stikstof. Menselijke activiteiten brengen 
een verhoogde N toevoer toe tot de aquatische milieus. Deze verrijking in 
nutriënten tot het systeem, ook eutrophicatie genoemd, wordt gevolgd door een 
verhoogde productiviteit van het milieu. Het kwantificeren van de verschillende N 
fluxen is dus een belangrijke stap in het begrijpen van het eutrophicatie fenomeen, 
en dus in zijn controle. Het objectief van dit project is het kwantificeren van de 
belangrijkste interne N fluxen (opnamen, mineralisatie, nitrificatie) in het Belgisch 
continentaal plat van de Noordzee voor verschillende seizoenen.

Engiish Abstract : Productivity of marine systems is often limited by the availability of biological usable 
N forms. Human activity contributed to an increased availability of nitrogen aquatic 
ecosystems. This phenomenon, also called eutrophication, results in an increased 
productivity of such ecosystems. The quantification of the different N-fluxes in an 
aquatic system is thus an essential step in understanding the eutrophication 
phenomenon, and thus towards its control. The objective of this project is to 
quantify the important internal N-fluxes (uptake, mineralisation and nitrification) in 
the Belgian Continental zone of the North sea for different seasonal situations

Werkgebied : Belgisch, Nederlands Continentaal Plat en Schelde-estuarium
Zie kaart programma 1

Monstername : water : Niskin flessen, in situ metingen (SC T D ,...)

Campagneperiode en 
(#) aamtai deeinemers :

* Campagne 19 : 02.07 - 06.07 (2)
* Campagne 22b : 10.09 - 13.09 (2)

Opmerkingen :

mailto:nnbrion@vub.ac.be
http://www.vub.ac.be/


Programma 7 ___________E JROTROPH
Tite! project : " Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems"

insteHing/Aanvrager : Université de Liège
Unité d'Océanographie Chimique
Prof. Dr. M. FRANKIGNOULLE (Mr. A. BO RG ES)
Institut de Physique B5
4000 SARTTILMAN
Tel. 04/366 33 26
Fax 04/366 23 55
E-mail : Miche).Frankignoulle@ulg.ac.be 
Website : www.ulg.ac.be/oceanbio/co2/

Programmacode : ULG et a) - FRANKiGNOULLE ULG et a) - MF

Doeisteüing : Dit project beoogt de verbetering van de kennis van de metabolische status van 
kust ecosystemen die een fundamentete rol spelen in de kringloop en de opslag 
van nutrienten en koolsof. De trofische status zal in diverse ecosystemen bepaald 
worden door simultaan verschillende methoden aan te wenden tijdens 
verschillende tijdschalen. Het effect van de nutrienten speciaties en de opsplisting 
van inorganische koolstof zullen bestudeerd worden in systemen met diverse 
eutrofiëringsniveaus. Een model zal geïmlementeerd worden om de overdracht en 
ftux van koolstof en stikstof te ramen en de impact van de antropogene aktiviteiten 
op de verandering van de trofische status in te schatten. De resultaten zullen 
vertaald worden naar beleidsobjectieven en naar directieven voor 
monitoringsprocedures ter inschatting van de trofische status van ecosystemen.

Hef pro/ecf "EUROTROPM" word? ge%na/7c;'ercf door de Europese Comm/ss/e.

Engtish Abstract : The project aims to improve our knowledge of the metabolic state of coastal 
ecosystems, which is fundamental in terms of nutrients and carbon cycling/storage. 
The trophic status will be determined in diverse ecosystems using simultaneously 
different methods at various time scales. The effect of nutrients spéciation and 
organic carbon fractionation will be studied in systems of various eutrophication 
levels. A model will be implemented to estimate transfer and fluxes of 
carbon/nitrogen and to forecast the impact of human intervention on trophic status 
change. Results will be translated into management criteria and directives for 
monitoring procedures to assess the trophic status of coastal ecosystems.

77?e pro/ecf "EUR077?0P/-/" /s funded by f/ie Eurpean Comm/'ss/on.

Werkgebied : Belgisch, Nederlands, UK, Frans, Duits, Zweeds en Noors Continentaal Plat
Zie kaart programma 7

Monstername : * water :Niskin en in situ metingen (SCTD, ...)
* sediment : boxcorer
* RIB : C02 metingen.

Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemers :

* Campagne 23 : 17.09- 29.09 (16)

Opmerkingen : Project in samenwerking met ULB-Océanographie Chimique en 5 Europese 
instituten: Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO), Centrum 
voor Estuariene en Mariene Oecotogie, Nederland, Observatoire de Villefranche 
(OOV), France, Aalborg Universitet (AU), Denmark, Instituto Mediterràneo de 
Estudios Avanzados (CSIC), Spanje, University of Hull (UHULL), UK.

mailto:Frankignoulle@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/oceanbio/co2/


Werkzone programma 7 : ULG et a) - MF



Programma 8 EUROTROPH-CUBE
Titei project : "Nutrients Cycting and the Trophic Status of Coastal Ecosystems - Continuous 

Underway Betgica Experiment".

!nste!!ing/Aanvrager : Université de Liège
Unité d'Océanographie Chimique
Prof. Dr. M. FRANKIGNOULLE (Mr. A. BO RG ES)
institut de Physique B5
4000 SARTTILMAN
Tet. 04/366 33 26
Fax 04/366 23 55
E-mait : Miche).Frankignoutte@ulg.ac.be 
Website : www.ulg.ac.be/oceanbio/co2/

Programmacode : ULG - FRANKtGNOULLE (C) ULG - MF(C)

DoetsteHing : Dit project heeft de systematische uitvoering van de monitoring van opgelost 
koolstofgas tijdens eike meetcampagne uitgevoerd met de Belgica tot doet. Hiertoe 
werd door de Utg een volledig automatisch data acquisitiesysteem ontworpen. 
Deze monitoring zal minstens 3 jaar duren en zal toelaten de bestudeerde zones te 
klasseren als zijnde bronzones of bezinkingszones van C02 en tevens de 
seizoenate variabiliteit te bestuderen.

Engiish Abstract : The project aims to proceed to a systematic monitoring of carbon dioxide in surface 
seawater during every Belgica crutse. For that purpose, a futty automated device 
has been buidt at Ulg. This experiment wilt be carried out during at least 3 years 
and will allow us to classify investigated area as source or sink for C02, as wet) as 
to study the seasonnat variations

Werkgebied : Afhanketijk van de campagne waaraan wordt deelgenomen

Monstername : * continue metingen CO2 in oplossing

Campagneperiode en 
(#) aanta) deeinemers :

* Continue metingen g

* Campagne 1
- Campagne 2
- Campagne 7a
* Campagne 7b
* Campagne 10
* Campagne 11
* Campagne 17

ans het jaar gedurende alle campagnes (--)

25.01 - 26.01 (2)
29.01 - 02.02 (1)
12.03 - 16.03 (1)
19.03 - 23.03 (1)
17.04 - 20.04 (1)
24.04 - 28.04 (1) 
18.06 - 22.06 (1)

Opmerkingen : Project in samenwerking met ULB-Océanographie Chimique en 5 Europese 
instituten.

mailto:Frankignoutte@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/oceanbio/co2/


Tite! project : Structurel en functionele biodiversiteit van Noordzee ecosystemen

tnsteiüing/Aanvrager : UniversiteitGent 
Vakgroep Biologie 
Sektie Mariene Biotogie
Dr. J. VANAVERBEKE (Dhr. D. VAN GANSBEKE)
Ledeganckstraat 35
9000 GENT
Tel. 09/264 52 30
Fax 09/264 53 44
E-mai) : Jan.Vanaverbeke@rug.ac.be
Website : http://allserv.rug.ac.be/-fmeysman/star.html

Programmacode : UG -VANAVERBEKE U S - J V

DoeislteHing : Het project beoogt de structurele biodiversiteit (i.e. verspreiding in tijd en ruimte van 
alle ecosysteemcomponenten) en de functionele biodiversiteit (i.e. interacties tussen 
de verschillende ecosysteemcomponenten) van het BCP te bestuderen met als doel 
het operationeel maken van een GIS dat als beleidsinstrument zal dienen om het 
duurzaam beheer van de Belgische kustwateren te ondersteunen.

D/t pro/eet kadert /n hef DMTC programma "Duurzaam Beheer van de Noordzee - Sfrucfure/e 
en funcf/one/e P/od/Vers/fe/f van Noordzee ecosystemen".

Engiish Abstract : This project aims at studying the structurai biodiversity (ie. spatial and temporal 
distribution of all biota) and the functional biodiversity (ie. interactions between the 
different compartements of the ecosystem) of the Belgian Continental Shelf. The goal 
of the study is to construct a GIS as a policy instrument to support the sustainable 
management of the Belgian coastal waters of the North Sea.

7Ns pro/'ecf fakes p/ace /n the frame of the OS7C programme "Susfa/naP/e Management of Me 
/Vo/th Sea - Sfrucfura/ and funcf/ona/ P/'od/Vers/'fy of North Sea ecosystems".

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat Zie kaart programma 9

Monstername : * water : Niskin fies, in situ metingen (SCTD, ...)
* sediment : Reineck boxcorer, Van Veen grijper
* benthos : 3 m boomkor, hyperbentische slede

Campagneperiode en 
(#) aantat deeinemers :

* Campagne 26 : 16.10 - 19.10 6 + 10" 
"  /nschep/ng studenten

Opmerkingen : Programma in samenwerking met KUL- Labo Ecologie en Aquacultuur (progr. 12) 
en Instituut voor Natuurbehoud (progr. 13).

mailto:Jan.Vanaverbeke@rug.ac.be
http://allserv.rug.ac.be/-fmeysman/star.html


Staa!namestations programma 9 : UG - JV



Tite) project : Mariene biodiversiteit : de hyperbentische gemeenschappen van continentale 
hettingen.

insteMing/Aanvrager : Universiteit Gent 
Vakgroep Biologie 
Sektie Mariene Biologie
Mevr. V. VANQUICKELBERGHE (Dr. A. VAN REU SEL )
Ledeganckstraat 35
9000 GENT
Tel. 09/264 52 30
Fax 09/264 53 44
E-mail : Veronique.Vanquickelberghe@rug.ac.be 
Website : http://aDserv.rug.ac.be/-fmeysman/star.html

Programmacode : UG - VANQUICKELBERGHE UG - W Q

Doeisteüing : De structurele biodiversiteit (densiteit, soortensamenstelling en popuiatiestructuur) 
van het hyperbenthos langsheen dieptegradiënten in verschillende geografische 
gebieden en het belang hiervan in het functioneren van mariene ecosystemen 
wordt bestudeerd. Dit houdt een inventarisatie in van de biodiversiteit van de 
hyperbenthische gemeenschappen en het onderzoek van patronen in hun 
biodiversiteit op verschillende ruimtelijke schalen langsheen de dieptegradiënten. 
Ook onderzoek van een aantal aspecten van populatiegerietica en biogeografie 
door DNA sequenering worden vooropgesteld.

Engüsh Abstract : The structural biodiversity (density, species composition and population structure) 
of the hyperbenthos along depth gradients in different geographica) regions and its 
relevance for marine ecosystem functioning will be studied.
This includes the inventarisation of the biodiversity of marine hyperbenthic 
communities and an investigation of patterns in hyperbenthic biodiversity on 
different spatial scales aiong depth gradients Additionally some aspects of 
population genetics and biogeography by DNA sequencing is pursued.

Werkgebied : CamDaane 12 : Iers Continentaal Dtat Zie kaart proaramma 15 
CamDaane 13 : Soaans Continentaal Plat Zie kaart proaramma 10

Monstername : * water : Niskin fies, in situ metingen (SC T D ,...)
* sediment : Reineck boxcorer, Van Veen grijper
* benthos : hyperbentische slede

Campagneperiode en 
(#) aanta) deeinemers :

* Campagne 12 : 02.05 - 11.05 (1-2)
* Campagne 13 : 14.05 - 18.05 (5)

Opmerkingen : Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Bordeaux, 
Frankrijk.

mailto:Veronique.Vanquickelberghe@rug.ac.be
http://aDserv.rug.ac.be/-fmeysman/star.html


Werkzone 10 : UG - VVQ

W13° 12° 11° 10° S° 8° W7°



Campagnes Be!gica 2001 

Programma 11 _________________________  !CAS
Tite! project : !CAS : "Impact des Contaminants Associés aux Sédiments sur les organismes de 

Mer du Nord".

tnsteüling/Aanvrager : Université Libre de Bruxelles 
Biologie Animale 
Biologie Marine
Dr. Ph. DUBOIS (Dr. M. WARNAU)
CP 160/15
Av. Roosevelt
1050 BRUXELLES
Tel. 02/650 28 39 / 02/650 29 70
Fax 02/650 27 96
E-mail : phdubois@ulb.ac.be
Website :

Programmacode : ULB - DUBOIS ULB - PD

Doe!ste!t!ng : De streefdoelen van dit onderzoek zijn:
(1)het effect te bepalen van metalen en PCBs verbonden met sediment op 
representative soorten van het Noordzee macrobenthos, met name de zeester 
<4sfe/7as rubens en de zeeëgel Psammecb/'nas m///ar/s ,

(2) Arubens te gebruiken om de temporele en geografische tendenzen van zware 
metalen contaminaties in de Noordzee op te volgen. De gebieden die in 
aanmerking genomen worden zijn de meest besmette zones, de Westerschelde, 
het zuiden en centrum van de Noordzee en een afzonderlijke "hot spot" (Serfjord, 
Noorwegen).
Tijdens de campagne zullen twee trajecten in de baai van de Seine en een kort 
traject langs de Belgische kust uitgevoerd worden. De in aanmerking komende 
metalen zijn Cd, Pb, Hg, Zn, en Cu . De bestudeerde PCBs zijn "congeners" 28, 
37, 52, 77, 81, 101, 118, 126, 138, 153, 169, en 180.
D% projecf kader? ;'n bef DM/TC programma "Duurzaam Bebeer van de /Voordzee - /nv/oed 
van aan sed/menfen geassoc/eerde zware mefa/en en gepo/ycb/oreerde b/feny/en op 
Moordzee b/ofa".

Engüsh Abstract : The objectives of the proposed research are

(1)to determine the impact of sediment-associated metals and PCBs on 
representatives of the North Sea macrobenthos, i.e. the asteroid /Isfer/as rubens 
and the echinoid Psammecb/nus m/Z/ar/s, and

(2) to use /S. rubens to monitor temporal and geographical trends of heavy metal 
contamination in the North Sea. Considered areas will be those that are principally 
contaminated, viz. the Westerschelde, the Southern and Central North Sea and a 
particular hot spot (Sorfjord, Norway).

The campaign concerned by the present application deals with two transects in the 
Bay of Seine and one short transect along the Belgian coast. Considered metals 
will be Cd, Pb, Hg, Zn, and Cu. Studied PCBs will be congeners 28, 37, 52, 77, 81, 
101,118, 126,138,153, 169, and 180.

Tb/s proy'ecf fakes p/ace /n fbe frame of fbe OSTC programme "Susfa/nab/e deve/opmenf of 
fbe Morfb Sea . /mpacf of sed/menf assoc/afed beavy mefa/s and p/ycb/or/nafed b/pbey/s on 
Nortb Sea b/ofa".

mailto:phdubois@ulb.ac.be


Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat 
Baai van de Seine

Zie kaart 1 programma 11 
Zie kaart 2 programma 11

Monstername : * Macro-invertebraten : 4 m boomkor
* Niskin fles, in situ metingen (SC TD ,...)
* sediment : Reineck boxcorer, Van Veen grijper

Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemers :

* Campagne 11 : 24.05 - 28.05 (8)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met Université de Mons-t-tainaut (Laboratoires de 
Biologie Marine et Chimie Organique).

Staainam estations 1 1 : ULB - PD

K A A R T  I : Belgisch Continentaal Plat



Staatnamestations 11 : ULB - PD

K A A R T  2 : Baai van de Seine

W2° 1^0 1° 0°30 0° O^o 1° 1°30 E2°



Titei project : Genetische structuur van enkele vissen en hun parasietenfauna uit de Zuidelijke 
Bocht van de Noordzee

!nste)lling/Aanvrager : Katholieke Universiteit Leuven 
Laboratorium voor Aquatische Ecologie 
Dr. Filip VOLCKAERT (Drs. T. HUYSE)
Ch. de Bériotstraat 32 
3000 LEUVEN 
Tel. 016/323966 
Fax 016/32 45 75
E-mail : filip.volckaert@bio.kuleuven.ac.be 
Website : http://www.kuleuven.ac.be/bio/eco

Programmacode : K U L -VOLCKAERT K U L -FV

Doetsteiiing : De populatiestructuur van organismen is het resultaat van historische processen 
(klimaat en migratie) en blijft onderhevig aan genmigratie, mutatie, selectie en 
genetische drift. Eigen onderzoek naar de populatiestructuur van grondels van het 
genus Pomafoscf?/sfus heeft uitgewezen dat historische processen, selectie en 
migratie wel degelijk een rol spelen in de Noordzee. Dit wordt uitgediept met 
hoogvariabele merkers en uitgebreid op de zeetong. Bovendien wordt de parallelle 
evolutie van het grondelcomplex Pomafosc/r'sfus en het parasietencomplex 
Gyrodacfy/us bestudeerd.

D/'t pro/eet ka de ft /n hef DWTC programma " Duurzaam Beheer van de Noordzee - 
Sfrucfure/e en funcf/one/e b/od/vers/te/f van de Noordzee".

Engiish Abstract : The population structure of organisms is the outcome of historic processes (climate 
and migration) and remains subjected to gene flow, mutation, selection and genetic 
drift. Our own research on the population structure of gobies of the genus 
Pomafosc/i/sfus has shown that historic processes, selection and migration play 
indeed a role in the North Sea. This research will be continued with highly variable 
markers and will be extended with common sole. Moreover, the parallel evolution of 
the goby complex Pomafosc/i/sftvs and the parasite complex Gyrodacfy/t/s will be 
studied.

77?<s project fakes p/ace /n the frame of (he OS7*C programme "Susta/nab/e Management of the 
North Sea - Sfrucfura/ and funcù'ona/ b/od/vers/ty of North Sea ecosystems".

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat Zie kaart programma 12

Monstername : * visserij boomkor (4m) met gamalenet)
* water : in situ metingen (STD ,...)

Campagneperiode en 
(#) aanta) deetnemers :

Campagne 18 : 25.06 - 29.06 (1-2)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met UG-Mariene Biologie (progr. 9) en het Instituut 
voor Natuurbehoud (progr. 13)

mailto:filip.volckaert@bio.kuleuven.ac.be
http://www.kuleuven.ac.be/bio/eco


Staa!namestations programma 12 : KUL - FV



Titet project : Structurele en functionele biodiversiteit van Noordzee ecosystemen 
(zeevogelteüingen in retatie met biologische en milieu karakteristieken).

tnsteüing/Aanvrager : Instituut voor Natuurbehoud
Dhr. J. VAN W AEYEN BERGH E (Prof. Dr. E. KUIJKEN)
Kliniekstraat 25
1070 Brussel
Tel. 02/558 18 28
Fax 02/558 18 05
E-mai! : jeroen.van.waeyenberghe@instnat.be 
Website : http://www.instnat.be

Programmacode : IN-VAN W AEYEN BERGH E tN - JV W

Doeisteüing : Het Vlaamse banken gebied biedt een grote variatie aan habitats voor mariene 
organismen. Waterkwaliteit, zowel als biologische en milieukarakteristieken 
bepalen de verspreiding van visetende zeevogels. Om de distributie van zeevogels 
te begrijpen, is het nodig de onderliggende factoren te onderzoeken. 
Zeevogeltetlingen zullen dwars op de lengte-as van de banken uitgevoerd worden, 
terwijl watertemperatuur, saliniteit en visecho's opgeslagen worden.

D/'t pro/'ect kadert <n het DtV7C programma "Duurzaam Beheer t/an de Moordzee - S(rtvcfure/e 
en /uncf/one/e ù/od/vers/fe/f van A/oordzee ecosystemen".

Engüsh Abstract : The Flemish banks area offers a wide variety of habitats for marine organisms. 
Waterquality, as well as biological and environmental characteristics determine the 
distribution of piscivorous seabirds, tn order to understand why seabirds are 
distributed as they are, it is necessary to investigate the causing factors. Seabirds 
counts will be conducted perpendicular to the axis of banks, meanwhile the water 
temperature, salinity and fish echo's from the echo sounder are recorded.

7h;'s pro/ect takes p/ace /n the frame of the OS7*C programme "Susta/nah/e Management of the 
Morfh Sea - Structura/ and funct/ona/ b/od/Vers/ty of Morfh Sea ecosystems".

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat (Vlaamse Banken) + banken grenzend aan BCP op UK 
en Frans grondgebied. Zie kaart programma 13

Monstername : * zeevogeltellingen vanaf de brug

* locatisatie van visscholen met echosounder

Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemers :

- Campagne 3a 05.02.01 - 09.02.01 (4)
* Campagne 3b 12.02.01 - 16.02.01 (4)
* Campagne 4 19.02.01 -23.02.01 (4)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met UG-Mariene Biologie (progr. 9) en KUL - Labo 
Ecologie en Aquacuttuur (progr. 12), alsook met het Nature Conservancy Council, 
Aberdeen (UK), NIOZ (NL), Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (NL) en RIKZ 
(NL).

mailto:jeroen.van.waeyenberghe@instnat.be
http://www.instnat.be


Werkzone programma 13 : ) N - JVW



6.3.

CEOLOCtSCHE - SED!MENTOLOC!SCHE 

EN B!OGEOCHEM!SCHE STUD!ES



Titet project : Studie van de impact van zand- en grindextractie op het Betgisch Continentaal Plat 
en in de Belgische territoriale zee

tnsteHing/Aanvrager : Ministerie van Economische Zaken 
Bestuur Kwaliteit en Veiligheid 
Afdeling Veiligheid
Ir. B. GONSETTE (Dhr. K. DEGRENDELE)
Koning Albert II laan 16 
1000 Brussel
Tel. 02/206 48 10 - 02/206 41 11 (09/264 46 96)
Fax 02/206 57 52
E-maif : bemard.gonsette@mineco.fgov.be (koendg@hotmail.com) 
Website : http://www.mineco.fgov.be

Programmacode : MEZ - BG MEZ - BG

DoetsteHing : In deze studie van de sedimenten van het Belgisch Continentaal Plateau wordt er 
hoofdzakelijk gekeken naar :

1. de impact van zand- en grindextractie activiteiten op het sediment budget, op de 
sedimentbewegingen, textuur en kwaliteit, inbegrepen benthische organismen, en 
op de waterkwaliteit (niveau van gesuspendeerde sedimenten en van 
verontreiniging).
2. de zandwinningzones om significante wijzigingen van de textuur en de morfologie 
van de zeebodem en de zandbanken te detecteren om zodoende de beschikbaarheid 
van zand in de toekomst te garanderen.

Engüsih Abstract : The sediments of the Belgian continental shelf will be investigated in order to:
1.establish the impact of sand extraction on the sand budget and seabed 
sediments including benthic organisms and their embryos and larvae biota, as well 
as the impact on the water quality (pollution level, turbidity).
2.survey the sand winning sites to detect significant changes of the seabed 
sediments and the morphology of the seabed and sand banks in order to guarantee 
the availability of sand to extract in the future.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat Zie kaart programma 14

Monstername : - sedimenten : Van Veen grijper, boxcorer, multi-corer, graviticorer
* geomorfologisch : DESO-20 single beam echosounder, multibeam, DGPS
- water : RIB, GO-FLO en Niskin flessen
* suspensiemateriaal : boordcentrifuge, in situ pompen
* biota : slepen met boomkor (4 m)

mailto:bemard.gonsette@mineco.fgov.be
mailto:koendg@hotmail.com
http://www.mineco.fgov.be


Campagneperiode en . Campagne 3a 05.02.01 -09.02.01 (4-6)
(#) aanta! deeinemers : - Campagne 3b 12.02.01 - 16.02.01 (4-6)

' Campagne 4 19.02.01 -23.02.01 (12)
- Campagne 9 02.04.01 - 05.04.01 (12-14)
- Campagne 18 25.06.01 -29.06.01 (12-14)
* Campagne 24 02.10.01 -05.10.01 (12-14)
' Campagne 26 16.10.01 - 19.10.01 (4-6)
* Campagne 31 26.11.01 -30.11.01 (12-14)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met VUB-Anatytische Scheikunde, Université de 
Mons-Hainaut - Laboratoire de Biotogie Marine en Betgische geologische dienst.



W erkgebied programma 14 : MEZ et a! - BG



Programma 15 PORCUP!NE - BE!LG!CA 2001
T!te) project : PORCUPtNE 2001 : Geophysicat study Porcupine Bight

!nste!lling/Aanvrager : Universiteit Gent
Renard Centre of Marine Geotogy (RCMG)
Prof. Dr. J.P. HENRIET (W. VERSTEEG )
Krijgslaan 281 S8
9000 Gent
Tel. 09/264 45 85
Fax 02/264 49 67
E-mai) : jeanpierre.henriet@rug.ac.be
Website : http://atiserv.rug.ac.be/-jphenrie/

Programmacode : UG -H EN R iET  UG-JPH

Doetsteüing : Het "Porcupine-Belgica" project, ondersteund door de getijknamige GOA (1999- 
2004), komt op kruissnetheid met de toevoeging van de EU projecten GEOMOUND 
en ECOMOUND en het partnership met de projecten ACES en Deepbug (2000- 
20002). !n 2001 zal een bijzondere aandacht gaan naar de voorbereidingen in het 
kader van een ODP voorstel (2002), een TOB! voorste) en proposats voor duikboot- 
en ROV-acties (2001-2000). Drie studiesectoren langs de oostelijke rand van 
Porcupine Bekken worden weerhouden voor de Belgica 2001 campagne : (a) een 
zuidelijke sector waar een verbindingslijn geschoten zal worden met zeer hoge 
resolutie tussen een DSDP boorsite op Goban Spur en de voorgestelde ODP-sites 
in Porcupine, (b) een deelstudie van de hogere deten van de Gollum canon, 
mogelijke aanvoerroute van sedimenten naar de drifteenheden dieper in het 
bekken, en (c) detailstudies met de deep-tow streamer op geselecteerde 
GEOMOUND/ECOMOUND sites in de "Belgica Mounds". Als de Belgica tegen mei 
2001 zou kunnen beschikken over een diepzee-multibeam capaciteit, zou deze 
optimaal ingezet worden op de Gollum canon en ter voorbereiding van de duiksites 
en de ODP-boorsites.

Engüsh Abstract : The "Porcupine-Beigica" project, supported by the national coordinated action 
under the same name (1999-2004), is gaining momentum by the partnership with 
the GEOMOUND, ECOMOUND, ACES and Deep-bug projects (2000-2002). 
Special care in 2001 will be devoted to the preparation of sites within the framework 
of an ODP proposal (2002); a TOBI proposal, proposals for submersible dives 
(CYANA, MIR) and ROV deployments (ROV VICTOR) (2001-2002). Three 
investigations areas have been identified aiong the eastern margin of Porcupine 
Basin for the 2001 Belgica cruise (a) a southern sector to shoot a high resolution 
connection line between a DSDP hole on Goban Spur and proposed ODP sites in 
Porcupine Basin, (b) a partial study of the upper reaches of the GoDum Channel 
system, which might have functioned as distributary systems of sediments towards 
the deeper parts of the basin, and (c) a detail study with deep-tow data acquisition 
on selected GEOMOUND/ECOMOUND sites in the "Belgica Mounds" area. If the 
deepsea multibeam capacity of R/V "Belgica" is operational by May 2001, this 
would be optimally used on the Gollum channels and for the preparation of the 
submersible and ROV dive sites.

Werkgebied : Campagne 12: Iers Continentaal Piat. Zie kaart programma 15 
Campagne 13: Spaans Continentaal Plat Zie Kaart programma 10

mailto:jeanpierre.henriet@rug.ac.be
http://atiserv.rug.ac.be/-jphenrie/


Monstername : * continue reflectie-seismische opnamen met oppervlakte bronnen en streamers. 
Multibeam survey (optie) en deep tow streamer.

Campagneperiode en 
(#) aantai deeinemers :

* Campagne 12 : 02.05.01 - 11.05.01 (14-15)
* Campagne 13 : 14.05.01 -24.05.01 (3-4)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met UG-Mariene Biologie (progr. 9) en Katholieke 
Universiteit Leuven, alsook met diverse Europese onderzoeksinstellingen.
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Campagnes Be!gica 2001 

Programma 16 TOXDUMP
T)te! project : Vergelijkende methodologische studie van ondiepwater toxische dumpsites : 

Paardenmarkt versus Jade Bay (D)

!nste!lling/Aanvrager : Universiteit Gent
Renard Centre of Marine Geology (RCMG)
Drs. T. MISSIAEN (Dr. V. VAN LANCKER)
Krijgslaan 281 S8
9000 Gent
Tel. 09/264 45 71/89
Fax 02/264 49 67
E-mail : tine.missiaen@rug.ac.be
Website : http://allserv.rug.ac.be/-jphenrie/

Programmacode : UG-M ISSIAEN  UG-TM

Doetstetüng : Het onderzoek kadert in het uitwerken van een monitoringsstrategie voor ondiep 
water toxische dumpsites en verloopt in samenwerking met het Forschungszentrum 
Terra mare (D). Naar aanleiding van de Paardenmarkt studie wordt een 
vergelijkend onderzoek opgezet in de omgeving van de Jade Bay. Dit gebied is 
ideaal aangezien zowel diep- als ondiepwater dumpsites simultaan kunnen 
onderzocht worden, enerzijds met de Belgica, anderzijds met de RIB van het 
RCMG.

De synergie RCMG-Terramare laat toe detail geo-akoestische metingen (2D 
seismiek, side-scan sonar, multibeam) uit te voeren in combinatie met 
bemonsteringen die zowel het onderzoek naar de chemische als de 
sedimentologische gesteldheid van het gebied tot doel hebben. A.h.v. deze 
strategische benadering kan de anatomie van de dumpsites worden bestudeerd en 
dit in hun specifiek morfo- en sedimentdynamisch kader.

D/f pro/'ecf kade/f ;'n hef D^VTC pro/'ecf "Eva/uaf/e van de PaardenmsrM s/fe".

Engtish Abstract : The proposed research comes within the scope of a monitoring strategy of shallow 
toxic dumpsites, in collaboration with the Forschungszentrum Terramare in 
Germany, tn the framework of the Paardenmarkt project a comparative study will 
be set up in the Jade Bay area. This area is perfectly suited for the simultaneous 
study of shallow and deep-water toxic dumpsites, using both the Belgica and 
RCMG's RIB.

The synergy RCMG-Terramare allows to carry out detailed geo-acoustic 
measurements (2D seismics, side-scan sonar, multibeam) in combination with 
sampling techniques, which will eventually yield both the chemical and 
sedimentological characterisation of the area. Based on this strategic approach the 
internal structure of the dumpsites can be studied in detail within their specific 
morpho- and sediment-dynamic framework.

Th/s pro/'ecf fakes p/ace /n the frame of the OSTC programma " Evaluation of the 
Paardenmarkt site".

Werkgebied : * Campagne 3b Belgisch continentaal plat Zie kaart 1 programma 16
* Campagne 25 Duitse wateren (Jade Bay) Zie kaart 2 programma 16

Monstername : * geo-akoestisch : continue reflectie-seismische opnamen met oppervlakte 
bronnen en streamers. Multibeam survey (optie) en deep tow streamer.

* sediment : Van Veen grijper, Reineck corer, boxcorer

mailto:tine.missiaen@rug.ac.be
http://allserv.rug.ac.be/-jphenrie/


Campagneperiode en 
(#) aanta) deeinemers :

- Campagne 3b : 12.02.01 - 16.02.01 (2) 
* Campagne 25 : 09.10.01 - 13.10.01 (13)

Opmerkingen : Programma !n samenwerking met het Forschungszentrum Terramare (D).

Werkgebied programma 16 : UG -  TM

Kaart 1 : Paardenmarkt



Werkgebied programma 16 : UG -  TM

Kaart 2 : Jade Bay



Campagnes Be!gica 2001 

Programma 17 BUDGET
Titei project : Onderzoek naar de natuurlijke zandtransporten op het Belgisch Continentaal Plat

tnsteüing/Aanvrager : Universiteit Gent
Renard Centre of Marine Geology (RCMG)
Dr. V. VAN LANCKER (Prof. Dr. M. DE BATIST)
Krijgslaan 281 S8
9000 Gent
Tel. 09/264 45 /89
Fax 02/264 49 67
E-mail : Vera.VanLancker@rug.ac.be
Website : http://allserv.rug.ac.be/-vvlancke/

Programmacode : UG-VAN LANCKER U G - W L

Doeisteüing : Het project heeft als algemene doelstelling het natuurlijk zandtransport op het 
Belgisch Continentaal F'lat wetenschappelijk te onderbouwen en toekomstige 
onderzoeksmogelijkheden voor te stellen. De belangrijke fasen in het onderzoek 
zijn :

1 ) Inventarisatie van de beschikbare data op het BCP.
2) Kritische evaluatie van de gegevens en de gebruikte methodes;
3) Aanbevelingen naar nieuwe methodologiëen, cartografische voorstelling en 

dataverspreiding.

Engtish Abstract : The project aims at achieving a scientifically sustained knowledge on the sediment 
dynamical behaviour of the Belgian Continental Shelf (BCS) and to optimise future 
research. Three main goals are strived at :

1 ) Inventory of all data, available on the BCS;
2) Critical analysis of the data and the methods used;
3) Recommendation of new surveying tools, mapping technology and seabed 

data management.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat Zie kaart programma 13

Monstername : * sediment : Van Veen grijper (evt. kleine Reineck corer)

Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemers :

* Campagne 14 : 28.05.01 -01.06.01 (4-6)
* Campagne 26 : 16.10.01-19.10.01 (4-6)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met Magelas, BMM, UG-Sedimentaire Geologie en 
Ingenieursgeologie alsook met Université de Lille - Laboratoire de Sédimentologie 
et Géodynamique, Université du Littoral-Côte d'Opale, Géomorphologie 
Dynamique et Aménagements des Littoraux, Frankrijk, University of Southampton, 
School of Ocean& Earth Sciences, UK en Universiteit Utrecht Instituut voor Marien 
en Atmosferisch Onderzoek, Nederland.

mailto:Vera.VanLancker@rug.ac.be
http://allserv.rug.ac.be/-vvlancke/


Tite! project : Monitoren en karteren van sub-mariene bodems en hun fauna met behulp van 
'ground truth' exploratiemethoden.

tnsteMing/Aanvrager : Universiteit Gent
Sedimentaire Geologie & Ingenieursgeologie (SGtG)
Prof. Dr. P. JACO BS (Drs. G. M OERKERKE)
Krijgslaan 281 S8
9000 Gent
Tel. 09/264 46 51
Fax 02/264 49 43
E-mail : Patric.Jacobs@rug.ac.be
Website : http://allserv.rug.ac.be/-gmoerker/

Programmacode : U G - JA C O BS  UG-PJ

DoeisteHing : Monitoren en karteren van sub-mariene bodems en hun fauna met behulp van 
'ground truth' exploratiemethoden. De aangewende SPI techniek (Sediment Profile 
Imagery) laat toe op een kostenbesparende en snelle manier opnames te maken 
van de bodem en het aanwezige habitat. Deze techniek kan tevens gebruikt 
worden als calibratie voor automatische zeebodemclassificatie van side-scan sonar 
opnames en Roxann data.

Engüsh Abstract : Monitoring and mapping of the sea floor and its fauna by means of 'ground truth' 
exploration techniques. The SPI (Sediment Profile Imagery) provides the user with 
a cost-effective and rapid technique to sample the seafloor and its habitat. It can 
also be used for calibration of automatic seafloor classification of side scan sonar 
recordings and Roxann data.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat (zuid-westelijke hoek) Zie kaart programma 18

Monstername : * Inzet van Sediment Profile Imagery : frame-gemonteerd video-acquisitie 
instrument dat een doorsnede voor fotografische opnamen maakt vanaf het 
sedimentoppervlak tot 25 cm in de bodem.

Campagneperiode en 
(#) aanta! deetnemers : - Campagne 14 : 28.05.01 -01.06.01 (3-6)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met UG-RCMG en UG-Mariene Biologie (progr. 10).

mailto:Patric.Jacobs@rug.ac.be
http://allserv.rug.ac.be/-gmoerker/


Staatname stations programma 18 : UG - PJ
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Campagnes Be!gica 2001 

Programma 19 ______________ DvZ - ASSESS
Tite! project : Boomkor campagne op platvisbestanden in de Noordzee

tnsteHing/Aanvrager : Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG6)
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
Departement voor Zeevisserij
Biologisch Onderzoek
Dr. Ir. R. DE CLERCK (Ing. W. VANHEE)
Ankerstraat 1
8400 Oostende
Tel. 059/34 22 60 (55)
Fax 059/33 06 29
E-mail : rdecterck@unicall.be (wvanhee@unicall.be) 
Website :

Programmacode : DVZ - DE CLERCK DVZ - RD

DoeisteMing : Het project betreft de Belgische deelname aan de "Internationale Boomkor 
Campagne" op de adulte fractie van platvisbestanden in de Noordzee en het 
Engels Kanaal, met medewerking van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De 
drie betrokken vaartuigen zijn R/V BELGICA, R/V ISIS (Nederland) en R/V 
CO RYSTES (UK).

Bovendien zijn studies voorzien i.v.m. de visaandoeningen en de contaminatie door 
zware metalen en radioactiviteit.

Hef prq/ecf wordf gecoördineerd door de /nfernaf/ona/e Raad voor OnderzoeA der Zee 
"/CES - tiVor/dng group on Mie /Sssessmenf of Demersa/ sfocAs /n ff?e Morff? Sea and 
SAagerraA".

Engiish Abstract : The research concerns the Belgian participation to the "International Beamtrawl 
Survey" on the adutt fraction of groundfish in the Northsea and the English 
Channel. This international coordinated beamtrawl survey wilt be carried out by R/V 
BELGICA, R/V IStS (the Netherlands) en R/V C O RYSTES (UK).

Additionally fish diseases wit) be studied as well as the contamination by heavy 
metals and radioactivity.

77)e pro/ecf /s coord/nafed by f/?e /nfernaf/ona/ Counc/7 for fbe Exp/oraf/on of f/?e Sea " /CES 
- M/orMng group on fhe /Sssessmenf of Demersaf sfocAs /n fhe /Vorf/i Sea and SAagerraA".

Werkgebied : Belgisch, Nederlands en UK Continentaal Plat Zie kaart programma 19

Monstemame : * visserij : 4 m boomkor met boomkornet met 40 mm maaswijdte

Campagneperiode en 
(#) aantai deeinemers :

* Campagne 21 : 21.08.01 - 31.08.01 (8-10)

Opmerkingen : 1 ) Project in samenwerking met CODA-Tervuren, SCK-Mol en met het 
"Rijksinstituut voor Visserijonderzoek" (RIVO) te tjmuiden (NL), CEFAS te 
Lowestoft (UK).

2) Monstername enkel bij daglicht

mailto:rdecterck@unicall.be
mailto:wvanhee@unicall.be


Staatname stations programma 19 : DVZ - RD



Tite! project : Ontwikkeling van een benthos-setectieve boomkor

tnsteMing/Aanvrager : Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG6) 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 
Departement voor Zeevisserij 
Technisch Visserijonderzoek 
Dhr. R. FONTEYNE (H. POLET)
Ankerstraat 1
8400 Oostende
Te). 059/34 22 54
Fax 059/33 06 29
E-mait : rfonteyne@unicall.be
Website :

Programmacode : DVZ - FONTEYNE DVZ - RF

Doeisteüing : Het project beoogt het ontwikketen van methodes om de ongewenste impact van 
boomkorvistuig op benthische marine organismen te verminderen door technische 
aanpassingen aan het net. Tijdens de BELGtCA-campagnes zullen boomkornetten 
met ontsnappingsvoorzieningen voor benthos worden geoptimaliseerd. De 
vangsten van de experimented netten zullen worden vergeleken met deze van het 
standaardnet. Daarom worden de netten samen gebruikt in de tweeüngboomkor. 
De belangrijkste criteria zijn een substantiële vermindering van de benthos en 
visbijvangsten zonder significant verlies aan commerciële vangst.

D/f pro/ecf word? gef/nanc/erd door de Europese Un/e; programma "Reducf/on of f/ie ads/erse 
eny;ronmeri?a/ /mpacf of demersa/ (ratv/s".

Engiislh Abstract : The project aims at the development of methods to reduce the adverse impact of 
beam trawls on benthic marine organisms through technical modifications of the 
net. During the cruises with the BELGICA beam trawl nets with escape openings 
for benthic species will be optimised. The catches of the experimental nets will be 
compared with those of a standard net. Therefore the nets are operated 
simultaneously in a twin beam trawl rigging. The most important criteria are a 
substantial decrease in benthos and fish bycatch without losses of commercial 
catches.

Th/s pro/'ecf /s funded by Me European Un/on.' programme "f?educf/'on of Me adverse 
env/ronmenfa/ /mpacf of demersa/ /raw/s".

Werkgebied : Belgisch en UK Continentaal Plat Zie kaart programma 21

Monstername : * visserij : 2x4 m boomkor

Campagneperiode en 
(#) aanta! deeinemers :

* Campagne 8 : 26.03.01 - 30.03.01 (8)
* Campagne 27 : 22.10.01 - 26.10.01 (8)

Opmerkingen : Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met National University of 
Ireland, Galway, The Martin Ryan Marine Science Institute (UCG-MRI), Ireland, 
Rijksinstituut voor Visszertjonderzoek, Ijmuiden, (RIVO-DLO), Nederland, 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, (NIOZ), Nederland, Rijkswaterstaat 
Directie Noordzee, (RWS-DNZ), Nederland en Bundesforschungstalt für Fischerei, 
Institut für Fischereitechnik, (BFAFi), Duitsland.

De monstername gebeurt enkel bij daglicht.

mailto:rfonteyne@unicall.be


Werkgebied programma 20 : DVZ - RF
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Tite) project : Ontwikkeling van een milieu-vriendelijke visserijmethode voor de garnaalvisserij, 
gebaseerd op stimulering door elektrische pulsen.

tnsteilling/Aanvrager : Ministerie van Middenstand en Landbouw (0G6) 
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek 
Departement voor Zeevisserij 
Technisch Visserijonderzoek 
Dhr. H. POLET (R. FONTEYNE)
Ankerstraat 1 
8400 Oostende 
Tel. 059/34 22 53 
Fax 059/33 06 29 
E-mail : hpotet@unicall.be 
Website :

Programmacode : DVZ - POLET DVZ - HP

DoetsteHing : De belangrijkste doelstetling van dit project is tot een type garnaalvistuig te komen 
dat

(a) soort- en tengte-selectief te werk gaat,
(b) de ongewenste bijvangsten reduceert,
(c) zodoende de impact van de garnaatvisserij op het milieu tot een minimum 
herleidt, en
(d) de kwaliteit van de vangsten verhoogt.
Het middel dat daartoe uitgetest wordt is de elektrische puls als stimulerings- 
alternatief in een nieuw type garnaatboomkor.

Engtish Abstract : The main objective of this project is to develop a shrimp trawl that

(a) is species and length selective,
(b) reduces by-catches,
(c) reduces the impact of shrimp trawting on the marine environment and
(d) increases the quality of the catches.
The means to obtain this objective is the electric pulse as an atternative stimulation 
in a new type of shrimp beam trawl.

Werkgebied : Belgisch en Nederlands Continentaal plat en Thames-estuarium (GB)
Zie kaart programma 21

Monstername : * visserij : 8 m garnalenboomkor

Campagneperiode en 
{#) aanta! deeinemers :

* Campagne 16 : 11.06.01 - 15.06.01 (7)
* Campagne 28 : 05.11.01 - 09.11.01 (7)

Opmerkingen : Indien de dichtheid van de doetsoorten overdag te taag is, kan geopteerd worden 
voor nachtvisserij.

mailto:hpotet@unicall.be


Werkgebied programma 21 : DVZ - HP
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Campagnes Be!gica 2001 

Programma 22 SU MARE
Titet project : "Survey of marine Resources".

insteiting/Aanvrager : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee "BMM" 
Dr. Ir. G. PICHOT (A. NORRO)
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel. 02/770 21 22
Fax 02/770 69 72
E-mail : g.pichot@mumm.ac.be
Website : www.mumm.ac.be

Programmacode : BMM-PICHOT BM M -GP

Doeisteüing : Het "SUMARE" project beoogt het belang van autonome sensoren aan te tonen 
voor de ecologische observatie en monitoring.

De applicatie "Zandbank Cartografie" betreft de volumetrische monitoring van 
zandbanken voor de Belgische kust. Tijdens dit project zullen met het autonoom 
onderwatervoertuig "MAUVE" een aantal bathymetriscihe profielen gevaren 
worden op de Kwintebank om de volume variatie van deze bank, waar intensief 
zand gewonnen wordt, in te schatten.

SLM/MRE /s een onderzoekspro/'ecf ge7?nanc;'ercf door de Europese t7n/e onder hef 
programma "/nformaf/on Soc/efy 7*echno/og/es" daf dee/ u/fmaakf van hef "F/ffh Framework 
Program" van de Europese Un/'e.

Engiish Abstract : The goal of the "SUMARE" project is to demonstrate the interest of using 
autonomous sensors for environmental observation and monitoring.

The application "Sand Bank Cartography" concerns the volumetric monitoring of 
sand banks in front of the Belgian coast. During this project bathymetric profiles will 
be acquired on the Kwintebank to enable the determination of the variation of the 
volume of this bank which is intensively exploited for sand. These profiles will be 
acquired using the autonomous underwater vehicle "MAUVE".

SUMARE /s a research pro/'ecf funded by fhe European Un/on under fhe "/nformaf/on Soc/efy 
Techno/og/es Program", pan' of fhe European Un/on 's F/ffh Framework Program.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat (Trajecten op de Kwintebank)
Zie kaart programma 14

Monstername : * bathymetrische profielen met DESO-20 single beam, EM 1002 S multibeam en 
AUV "MAUVE".

* RIB (Tuimelaar) voor uitzetten, tracking en recuperatie van de AUV.

Campagneperiode en 
(#) aanta) deeinemers :

* Campagne 20 : 09.07.01 - 13.07.01 (8)

Opmerkingen :

mailto:g.pichot@mumm.ac.be
http://www.mumm.ac.be


Tite! project : Faunastudie van een wrak (B IRKEN FELS) gesitueerd in de exclusieve 
economische zone van België in de Noordzee

!nste!)ing/Aanvrager : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee "BMM" 
Afdeling Natuur
Dr. A .N O RRO (D r. C. MASSIN)
GulledellelOO
1200 Brussel
Tel. 02/770 21 41
Fax 02/770 69 72
E-mail : a.norro@mumm.ac.be
Website : www.mumm.ac.be/scd (in constructie)

Programmacode : BM M -NORRO BM M -AN

Doe!sl:eHing : De Belgische zeegebieden herbergen een groot aanta! scheepswrakken. Deze 
scheepswrakken vormen oases van leven op de zandige tot slibrijke zeebodem 
langs onze kust. Sommige wrakken kunnen in de toekomst worden aangeduid als 
mariene reservaten. Ze bestaan uit een hard substraat die kan worden 
gekoloniseerd door talrijke ongewervelde dieren. Deze structuren vormen ook een 
schuilplaats voor een tal van vissen. Dit project stelt een kwalitatieve studie voor 
van de fauna en flora die kan worden aangetroffen in de zomerperiode en in de 
onmiddellijke omtrek (straal van een tiental meter) rond een wrak. Daarnaast 
worden ook kwantitatieve gegevens (abundantie) voorzien, die eenvoudig zullen 
worden gecodeerd. Deze studie zal worden uitgevoerd door in-situ waarnemingen 
van wetenschappelijke duikers.

Engüsh Abstract : The North Sea Belgian marine zones include numerous underwater wrecks. These 
wrecks are oases of life on our coastal muddy sea bottom. Some of them are 
foreseen as natural reserve. They are substrate able to be colonised by numerous 
invertebrates. In the same way, fishes are attracted by such shelter zone. This 
project processes a qualitative faunal study of a wreck during summer season. 
Quantitative information (abundance) simply coded are also foreseen. In-situ 
observation and sampling will be conducted by scientific divers.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat (Birkenfels wrak: 51°39',040 N , 002°32',350 E)

Monstername : * bentische fauna in de nabijheid van het wrak : Van Veen grijper en kleiin 
sleepnet

* stroommeter
* 'in situ' metingen (SC TD ,...)
* Staalname met wetenschappelijke duikers, fotografie enz..
* RIB Tuimelaar voor begeleiding duikwerkzaamheden

Campagneperiode en 
(#) aanta! deetnemers : * Campagne 19 : 02.07.01 -06.07.01 (12)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met UCL, RUG en DVZ.

mailto:a.norro@mumm.ac.be
http://www.mumm.ac.be/scd


Programma 24 POLMONEX
Tite! project : Oefening monitoring van het marien milieu in gevat van ramp + 

antipollutiebestrijding na ramp

tnsteMing/Aanvrager : Koninktijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Beheerseenheid Mathematisch Mode) Noordzee "BMM"
Dr. T. JACQ UES (M. Dl MARCANTONIO)
GulledellelOO
1200 Brussel
Tel. 02/770 21 24
Fax 02/770 69 72
E-mail : t.jacques@mumm.ac.be
Website : www.mumm.ac.be

Programmacode : BM M -JACQ UES BM M -T J

Doeistetiing : Voor de monitoring van het marien milieu na een ramp werd een programma 
opgesteld en nieuw materiaal wordt aangekocht. Dit materiaal zal tijdens de 
campagne met de Belgica uitgetest worden. Tijdens de oefening zal ook worden 
nagegaan wat de beste staalnamemethodes zijn en de funktionaliteit van de 
Belgica als werkplatform zal worden getest. De oefening zal drie werkdagen in 
beslag nemen en verschillende landen zuilen worden gevraagd om deel te nemen

Engiish Abstract : A programme to monitor the marine environment was developed and new 
equipment is being bought. This equipment witi be tested during the Belgica- 
campaign. During the exercise we will investigate the best samptingmetod and the 
functionality of the Belgica as workingplatform will be tested. The exercise wit) take 
3 working days and different countries witl be asked to participate

Werkgebied : In een nog te bepaten zone van de zuidelijke Noordzee; Belgisch continentaal ptat, 
eventueel in internationale wateren van de Nedertandse zone voigens het Bonn 
Akkoord.

Monstername : * fturorimeter
- stalen van het oppervlaktewater (olieverontreiniging)

Campagneperiode en 
(#) aantai deeinemers : * Campagne 17 : 18.06.01 -22.06.01 (8)

Opmerkingen : Programma in samenwerking met de Marine, URS, Scheepvaartpotitie, Landmacht 
(Licht Vliegwezen) en eventueet MPCU, Rijkswaterstaat en Buitentandse 
instetlingen van de Bonn Agreementlanden.

Er zal een olielozing gebeuren indien hiervoor toestemming wordt bekomen.

mailto:t.jacques@mumm.ac.be
http://www.mumm.ac.be


Programma 25 EDUC
Titei project : Stagedagen Oceanografie

tnsteiDing/Aanvrager : Universiteit Gent - Sektie Mariene Biologie
Prof. A. VAN Reusel (J. Vanaverbeke)(cfr. programma 09)

Université de Liège - Laboratoire d'Océanotogie 
Prof. J.M. BOUCQUEGNEAU

Universiteit Gent - Renard Centre of Marine Geology 
Prof. JP . HENRIET

Université Libre de Bruxelles
Océanographie des Chimique et Géochimie des Eaux 
Prof. L. CHOU (N. ROEVROS)

Programmacode : ULB-EDUC

Doeisteüing : Het doel van dit project is een 1 tot 2-daagse sessie van praktische training te 
organiseren aan boord van de Belgica voor de studenten die cursus volgen aan de 
hierboven vermelde instellingen. Deze training betreft onder andere de cursus 
"GEOL 035 Chemische Océanografie (Titularis L. Chou); dit is een cursus die 
gegeven wordt aan de Vrije Universiteit Brussel in het kader van DES (Diplome 
d'étude spécialisé) in Hydrologie (Interuniversitair ULB-Ulg-UCL-GBx) en eveneens 
in andere secties.

Engtish Abstract : The purpose of this project is to organise a one- to two-day session of praticat 
training aboard the Belgica for the students who follow courses at the above 
mentionned institutes. This concerns amongst others the course "GEOL 035 
Chemical Oceanography" (Titular : L. Chou), which is given at the University of 
Brussels in the framework of DES (Diplôme d'étude spécialisé) in Hydrology (Inter
universities ULB-ULg-UCL-GBx) as well as in other sections.

Werkgebied : Belgisch Continentaal Plat.

Monstername : * water :Niskin, in situ metingen (SC T D ,...),
* suspensiemateriaal : boordcentrifuge
* sediment - macrobenthos: Van Veen grijper, Box corer 
- Biota: bentische siede, boomkor,

Campagneperiode en 
(#) aanta) deeinemers :

- Campagne 5 : 28.02.01 -02.03.01 (UG-JV :15 + 2)
(ULG-JMB: 10 + 2) 

(UG-JPH : 15 + 2)
- Campagne 9 : 02.04.01 -05.04.01 (ULB-LC :10-15)

Opmerkingen :




