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Verslag 
 

0. Verwelkoming. 

De voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie, Colin Janssen, verwelkomt de aanwezigen 

en in het bijzonder Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen en voorzitter van het VLIZ. 

De aanwezigen stellen zich voor d.m.v. een korte tour-de-table.  

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

Het verslag van de vergadering kerngroep dd. 25-10-2013 (zie Bijlage 1) wordt goedgekeurd. 

Jan Mees meldt dat de datum voor de feestelijke opening van het EMODnet secretariaat in 

Oostende intussen is vastgesteld op 19 februari 2014 (17u-19u), dit in aanwezigheid van DG 

Research. Alle leden van de wetenschappelijke commissie zullen worden uitgenodigd. 

 

2. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2)  

Jan Mees licht enkele spraakmakende evenementen en initiatieven toe. Zo wordt het speciale 

nummer van De Grote Rede (‘De Groote Oorlog en de Zee’) en de hieraan gewijde studiedag 

geduid en de zeer grote interesse voor deze publicatie, zich sinds het verschijnen vertalend in 10-

15 nieuwe abonnees op het tijdschrift per dag. Ook de lancering van het Compendium voor Kust 

en Zee op 14 november bleek zeer succesvol. In een reeks van studiedagen was ook de Studiedag 

Historiek van de Visserij een schot in de roos. In de toekomst is o.a. de UNESCO-conferentie op 

26 en 27 juni 2014 rond onderwatererfgoed het vermelden waard. De gouverneur meldt dat er 

bij deze gelegenheid ook een tentoonstelling zal te bewonderen zijn met restanten van de 

Prangenhof, uit de collectie van duiker-archeoloog Tomas Termote. 
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De kick-off meeting voor een nieuw ERA-netwerk rond mariene biotechnologie is gepland voor 

binnenkort. Tevens wordt met middelen van de Nationale Loterij een “Noordzee-observatorium” 

uitgebouwd ter evaluatie van de biodiversiteitsversterkende maatregelen van artificiële riffen en 

zeehondenplatforms in windparken. Het VLIZ staat autonoom ook in voor de mariene 

component van de Vlaamse ICOS-bijdrage. In het kader van het IWT-SBO project ‘Se-Arch’ helpt 

het VLIZ mee om een methodiek uit te werken rond archeologische vondsten op zee. Er is ook 

nieuws vanwege de ScheldeMonitor initiatiefnemers, waar zeer recent is bekendgemaakt dat de 

financiering voor de volgende vier jaar is verzekerd. Binnen de BRAIN-call van Federaal 

Wetenschapsbeleid is slechts één project gehonoreerd (project waarin samen met de BMM 

historische data zullen worden gedocumenteerd en opnieuw beschikbaar gemaakt). Hierbij 

aansluitend drukt Jan Mees zijn bezorgdheid uit over het feit dat steeds minder middelen uit 

federale hoek beschikbaar zijn voor mariene onderzoeksprojecten. Jan Mees schetst ook de 

stand van zaken inzake filantropie en de genomen en nog te nemen acties hieromtrent. 

Concluderend blijkt dat, ook zonder de erkenning vanuit filantropie.be, zal kunnen worden 

verder gewerkt aan een concreet project, namelijk het Strandobservatienetwerk.   

 

In de categorie publicaties wordt de inhoud van het volgende nummer van De Grote Rede 

geduid. Begin januari vraagt het VLIZ persaandacht voor het educatieve project Planeet Zee 

d.m.v. een blitse actie op het strand van Oostende. 

 

Op 27 januari vindt in Mombasa (Kenia) in hoog gezelschap de doopceremonie plaats van de RV 

Mtafiti (de voormalige RV Zeeleeuw, door Vlaanderen aan Kenia geschonken). Voorzitter Colin 

Janssen voegt hieraan een warme oproep toe om als onderzoeksgemeenschap partners te 

zoeken in Kenia voor gemeenschappelijk onderzoek, gefaciliteerd door het VLIZ.  

 

 

3. Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

Jan Mees schetst de stand van zaken van de huisvesting. Voorlopig zijn nog twee opties in 

beschouwing voor herlokalisatie: de Slipwaykaai en de Hendrik Baelskaai. Op 5 december vond 

een overleg plaats tussen stad Oostende, het Agentschap onroerend Erfgoed, PMV en VLIZ 

waarbij de Slipwaykaai als beste scenario naar voren kwam. PMV werkt nu zijn nota voor het 

kabinet Lieten af voor het einde van 2013. Intussen maakt de discussie die is ontstaan rond de 

locatie een mogelijke beslissing voor het einde van het jaar minder waarschijnlijk. In ieder geval 

is er nood aan duidelijkheid, in het belang van het VLIZ.  
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De Raad van Bestuur buigt zich volgende week ook over een aanbesteding ter renovatie van het 

woonhuis op de locatie van het Marien Station Oostende.  

 

 

4. Consultatie Europese Commissie m.b.t. mariene biotechnologie  

De Europese Commissie organiseert een publieke consultatie m.b.t. mariene biotechnologie (18 

november - 10 februari 2014):   

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-

biotechnology/index_en.htm#!    

 

Actie: VLIZ bereidt een reactie voor op de publieke consultatie van de Europese Commissie m.b.t. 

mariene biotechnologie die loopt van 18 november 2013 tot 10 februari 2014.  

link:  http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-

biotechnology/index_en.htm#.  

VLIZ zal  parallel de wetenschappelijke kerngroep en het Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen 

consulteren en achteraf het gezamenlijk advies terug voor commentaar rondsturen naar alle leden. 

 

5. Inzet RV Simon Stevin:  

a. Beschikbaarheidsschema  

VLIZ onderhandelt met VLOOT dab over een addendum aan de bestaande 

samenwerkingsovereenkomst voor een verhoogde inzet van de RV Simon Stevin. De jaarlijks 

bijkomende middelen omvatten maximaal 400.000 EUR (inclusief BTW). In ruil hiervoor verzorgt 

VLOOT dab de operationele invulling (bemanning, brandstof, onderhoud, aanlegkosten, 

loodskosten, enz. ...) van de extra vaardagen en maakt VLOOT dab  de planning  op van de inzet 

van de RV Simon Stevin (het zogenaamde ' beschikbaarheidsschema', zie Bijlage 3) voor het 

volgende kalenderjaar. Dit beschikbaarheidsschema geldt als resultaatsverbintenis en omvat 

jaarlijks 186 dagvaarten van 10u (in tegenstelling tot 8u vroeger) en 40 meerdaagse tochten 

(lees: nachten op zee; tot nu toe waren er dat 11) op zee. Hierbij wordt een week met enkel 

dagtochten afgewisseld met een week waar op maandag en vrijdag dagtochten gepland worden 

en van dinsdag tot donderdag meerdaagse tochten. Tijdens de maanden juli en augustus 

worden enkel dagvaarten voorzien. Tevens wordt op feestdagen niet gevaren. 

 

Vraag stelt zich of dit schema rigide zal zijn (bv. als onderzoek in tandem met buitenlandse 

schepen). Hoewel dit waarschijnlijk zo zal zijn, oordeelt de wetenschappelijke commissie dat 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-biotechnology/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-biotechnology/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-biotechnology/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-biotechnology/index_en.htm
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bovenstaand voorstel het proberen waard is. Jan Mees wenst toe te voegen dat het VLIZ zijn best 

blijft doen om waar nodig, extra flexibiliteit in te bouwen. Het gevaar is immers dat er de facto 

een onderbenutting van het onderzoeksschip ontstaat. Hier hoort ook een oproep bij naar de 

wetenschappelijke gemeenschap om zo efficiënt en verstandig mogelijk om te gaan met de 

geboden scheepstijd. Voorstel is om – als de RV Simon Stevin twee jaar zal gevaren hebben – een 

evaluatie te maken die inschat hoe de wetenschappelijke wereld deze periode heeft ervaren.  

 

b. Criteria prioritering 

VLIZ heeft een aanzet gemaakt rond de prioritering van de aanvragen voor vaartijd met de RV 

Simon Stevin. De procedure is als volgt. Indien de vraag hoger ligt dan het aanbod, zal eerst 

gekeken worden naar het mogelijks combineren van verschillende types onderzoek tijdens 

dezelfde vaart en naar het eventueel inzetten van bijkomende vaartuigen. Als laatste alternatief 

wordt pas een prioritering opgemaakt van de aanvragen cfr. prioriteitscriteria. Een eerste aanzet 

van prioriteitscriteria is uitgewerkt in de nota in  Bijlage 4. Deze lijst is niet limitatief en werd ter 

discussie voorgelegd aan de wetenschappelijke kerngroep van het VLIZ op 13 december 2013. 

Jaak Monbaliu stelt de vraag of het indienen van een aanvraagdossier voor scheepstijd niet 

sowieso een goede zaak zou zijn. Het algemeen aanvoelen is dat dit op termijn vermoedelijk 

onvermijdelijk wordt en in verhouding tot de gevraagde assistentie als een minimale inspanning 

kan worden gezien. Mogelijk kan ook het binnen de schoot van de wetenschappelijke commissie 

optimaal afstemmen van de scheepstijd en de criteria/prioriteiten, heel wat soelaas bieden.  Jan 

Mees voegt hieraan twee punten toe, eerder besproken tijdens vergaderingen van de 

wetenschappelijke commissie of de Raad van Bestuur: (1) mogelijk betalende tochten (bv. 

beperkt contingent van 20 dagen); (2) niet voorbijgaan aan frisse ideeën van jonge, nog niet 

gevestigde krachten (volgens traditionele criteria vermoedelijk buitenspel gezet); daarom 

bijvoorbeeld mogelijk contingent voor ‘jonge, frisse ideeën’ voorbehouden. 

 

 Actie: Op de volgende vergadering wordt een evaluatie gehouden van de aanvragen naar 

vaartijd met de RV Simon Stevin voor 2014. 

 

Actie: VLIZ bekijkt de mogelijkheid voor de oprichting van een expertengroep ter beoordeling van 

de aanvragen voor vaartijd. 
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6. Oproep aankoop apparatuur 2014 

VLIZ organiseert eind 2013 een nieuwe oproep voor de aankoop van apparatuur voor 2014, 

analoog als in 2013. De criteria waaraan elke dossier moet voldoen is opgenomen in Bijlage 5. 

Deze zijn analoog aan de vorige oproep. Jan Mees licht ook de beslissingen toe m.b.t. de 

aankopen/investeringen 2013. In de toekomst wordt aangedrongen om de finale beslissing 

maximaal over te laten aan de wetenschappelijke commissie, die op basis van een zo degelijk 

mogelijk beargumenteerd dossier, kan oordelen. Alle aanvragen dienen het VLIZ te bereiken 

tegen eind maart 2014 zodat deze beoordeeld kunnen worden op de vergadering van de 

wetenschappelijke kerngroep van 11 april 2014.   

 

Hans Polet vraagt duiding bij het eerder niet doorgaan van de aanschaf van een fish-finder.  Jan 

Mees voegt toe dat dit dossier kan heringediend worden en mits extra argumenten opnieuw 

kans maakt op honorering. Jurgen Tack meldt ter zake dat het INBO recent ervaring opdeed met 

een gehuurd vergelijkbaar instrument; hij zal deze informatie overmaken aan het VLIZ.  

 

Actie: VLIZ lanceert zijn oproep voor de aankoop van apparatuur voor 2014 op 16 december 2013. 

De deadline voor het indienen van de aanvragen is 31 maart 2014. Aan alle leden worden tijdig 

de aanvraagdossiers overgemaakt zodat deze beoordeeld kunnen worden op de vergadering van 

11 april 2014. 

 

 

7. Compendium voor Kust en Zee 

Het Compendium voor Kust en Zee werd officieel gelanceerd op 14 november 2013 in het Vlaams 

Parlement. Jan Mees schetst het verder verloop: de verspreiding, de website, het vademecum. 

Jurgen Tack spreekt zijn expliciete waardering uit voor dit product.  Eventuele opmerkingen 

kunnen steeds worden doorgegeven aan het VLIZ en zullen zo snel mogelijk worden aangepast in 

de digitale versie. Rudy Herman voegt toe dat dit initiatief ook door de Europese Commissie en 

andere internationale fora is opgemerkt. 

 

Actie: Onroerend Erfgoed stuurt zijn opmerkingen op de Engelstalige teksten van het Compendium 

voor Kust en Zee door naar het VLIZ. Het VLIZ verwerkt deze aanpassingen op de website van het 

Compendium voor Kust en Zee. 

 

8. VLIZ-prijzen  

Er wordt een overzicht gegeven van de inzendingen voor de verschillende VLIZ-prijzen: 
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a. Prijs Delcroix: overzicht kandidaten Bijlage 6 

Er zijn voorlopig 4 kandidaten, waarvan één Belgische. Inzendingen zijn mogelijk tot en 

met 31 december 2013, dus er kunnen nog kandidaten bijkomen. Vanuit Italië en 

Australië worden vermoedelijk ook nog kandidaturen ingediend. 

 

b. VLIZ-aanmoedigingsprijs: overzicht kandidaten Bijlage 7 

Er werden in totaal 11 kandidaturen ingediend, waarvan het merendeel van de UGent. 

Ook thesissen vanuit de Universiteit Antwerpen, KULeuven en Artesis Hogeschool 

Antwerpen werden ingediend. De wetenschappelijke commissie wordt, indien gewenst, 

mee uitgenodigd ter jurering van deze prijs. Marnix Pieters toont interesse en zal 

hieromtrent contact opnemen met het VLIZ.  

 

c. VLIZ North Sea Award: overzicht kandidaten Bijlage 8 

Er werden in totaal 7 kandidaturen ingediend, waarvan het merendeel uit België. Ook 

kandidaten uit Engeland en Nederland dienden een dossier in. 

 

d. Jongerencontactdag 2014 

De volgende VLIZ Jongerencontactdag vindt plaats op 7 maart 2014. Een nieuwe website 

staat online: http://www.vliz.be/jcd/. Het programma is lichtjes gewijzigd ten opzichte 

van voorgaande jaren: er zal tevens tijd voorzien worden voor een korte toelichting van 

de demo’s (“elevators pitch”) én er wordt een jobbeurs georganiseerd. Colin Janssen 

wijst ook op het belang van de aanwezigheid van voldoende seniors. 

 

Actie: Aan alle leden wordt gevraagd om reclame te maken binnen hun instelling voor de 

Jongerencontactdag en inzendingen aan te moedigen. 

 

Actie: Leden die interesse hebben om bepaalde inzendingen van de VLIZ-aanmoedigingsprijs of 

de VLIZ North Sea Award te beoordelen, mogen dit doorgeven. 

 

9. Samenwerkingsovereenkomsten 

 Afdeling Kust  

 Meetnet Vlaamse Banken 

 Spuikom 

 Serres 

http://www.vliz.be/jcd/
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De samenwerkingsovereenkomst met afdeling Kust is aan revisie toe. Op 25 oktober 2012 vond 

hiervoor een eerste overleg plaats en naar aanleiding hiervan werd de tekst van de 

samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het meetnet Vlaamse Banken herwerkt en doorgestuurd 

naar afdeling Kust voor commentaar. Op 22 november 2013 vond een overleg plaats met afdeling 

Kust om de verdere samenwerking te bespreken. Afdeling Kust gaf tijdens dit overleg te kennen 

dat zij geen directe samenwerking met VLIZ meer ziet m.b.t. het meetnet Vlaamse Banken, gezien 

haar recente ontwikkelingen in dataportalen (dataportaal voor het Meetnet Vlaamse Banken en 

een topografisch/bathymetrisch dataportaal worden in 2014 gelanceerd). Enkel voor de 

digitalisatie van publicaties kan er nog ondersteuning geboden worden. 

VLIZ bepleit dat de huidige FTP, die ingeschakeld wordt om de data van het Meetnet Vlaamse 

Banken tussen afdeling Kust en het VLIZ uit te wisselen, best bewaard kan worden om de 

wetenschappers te dienen voor wat betreft: 

- het koppelen van de gegevens van het meetnet rechtstreeks aan de underway data 

van de RV Simon Stevin;  

- de gereduceerde getijcurves op te maken voor de wetenschappers. 
 

Er is bij de wetenschappers met name bezorgdheid dat er – zonder de hulp van het VLIZ – allerlei 

obstructies bij het bekomen van de data kunnen optreden. Het is net de taak van het VLIZ om dit 

soort data zo breed mogelijk open te stellen, oordeelt de wetenschappelijke commissie. Het 

advies van de wetenschappelijke kerngroep is dan ook om de bestaande overeenkomst rond de 

data van het Meetnet Vlaamse Banken te behouden. 

 

Afdeling Kust geeft te kennen enkel nog waterstand en windsnelheid te willen meten in de 

Spuikom Oostende. Ze wil de metingen van biologische parameters afstoten en de apparatuur aan 

het VLIZ overdragen. VLIZ wil met de wetenschappers onderzoeken welke monitoring dient te 

worden verdergezet. Eventuele commentaren en visies hieromtrent worden ingewacht. Er kan 

ook gedacht worden aan het exploreren van de mogelijkheden om aan de Spuikom beperkte lab-

faciliteiten in te richten en/of gezamenlijke onderzoeksactiviteiten op te starten. Het VLIZ bekijkt 

de gegevens (o.a. zuurstof) die tot nu toe in de Spuikom zijn verzameld, om te duiden hoe sterk 

deze variabelen fluctueren en om uit te zoeken hoe dit soort schommelingen mogelijk toekomstig 

onderzoek kunnen beïnvloeden.  

 

Aangaande de serres in De Haan gaat de conciërge van afdeling Kust in februari 2014 op pensioen 

(wordt niet vervangen). VLIZ wenst de ganse site (inclusief woonhuis en terrein) in concessie te 

krijgen om er tevens ornithologisch onderzoek te laten plaatsvinden. Zo is o.a. prof. Luc Lens 
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(UGent, terrestrische ecologie) geïnteresseerd om deze site aan te wenden voor zijn onderzoek 

met kustvogels. Het VLIZ onderzoekt wat soort onderzoek er kan gebeuren en wat de exploitatie 

van de site zal kosten.  

 

Actie: Het VLIZ bekijkt de gegevens (o.a. zuurstof) die tot nu toe in de Oostendse Spuikom zijn 

verzameld, om te duiden hoe sterk deze variabelen fluctueren en mogelijk toekomstig onderzoek 

kunnen beïnvloeden.  

 

Actie: Aan alle leden wordt gevraagd om mogelijke interesse voor onderzoek op deze site na te 

vragen binnen hun instelling.  

 

Actie: Het VLIZ doet navraag bij afdeling Kust om ook het woonhuis in concessie te krijgen en bekijkt 

de eventuele invulling van een nieuwe conciërgefuncties met bijhorende kosten. Aan alle leden wordt 

gevraagd om mogelijke interesses voor onderzoek op deze site na te vragen binnen hun instelling.  

 

 Seafood Choices Alliance (SeaWeb) 

VLIZ sluit een samenwerkingsovereenkomst af met SeaWeb (zonder overdracht van middelen) 

voor o.a. de vertaling van hun “Guide des espèces”, een gids die meer vertelt over de 

duurzaamheid van alle vissoorten die in Frankrijk bevist worden. VLIZ vertaalt deze gids naar het 

Nederlands en neemt hierin extra informatie op over de Belgische situatie. Dit gebeurt i.s.m. ILVO. 

Er werd tevens een website opgemaakt waarin alle informatie van de gids (in twee talen) wordt 

opgenomen: www.zeevruchtengids.org en www.guidedespeces.org.  

 

 

10. Varia 

Data wetenschappelijke commissie 2014 

* Vrijdag, 11 april 2014 (ILVO Oostende, 14 uur) 

* Vrijdag, 13 juni 2014 (InnovOcean Oostende, 10 uur) 

* Vrijdag, 17 oktober 2014 (Pand, 14 uur) 

* Vrijdag, 5 december 2014 (Pand, 14 uur) 

 

 

http://www.zeevruchtengids.org/
http://www.guidedespeces.org/

