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1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

De voorzitter meldt twee bijkomende punten onder agenda item 14. Jan Mees voegt daar nog

een derde item aan toe.

2. Verslag vergadering kerngroep 13.12.2013: goedkeuring & overlopen actiepunten (Bijlage 1)

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2 )

Jan Mees benadrukt het belang van een zo volledig mogelijke informering van de

wetenschappelijke wereld vanuit VLIZ, via deze informatieve bijlagen.

Een aantal activiteiten en producten, weergegeven in deze informatieve bijlagen, worden 

overlopen en kort besproken. Op de vraag van Hans Polet of de jobbeurs op de 

Jongerencontactdag in 2015 een vervolg kent, wordt positief geantwoord. Tevens zal de 
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mogelijkheid worden geboden om plenair het bedrijf of de instelling kort voor te stellen. Jan 

Mees vult aan dat de gevraagde financiële bijdrage als standhouder, zal worden ingezet voor een 

goed doel. 

 

Recent werden twee projecten vanuit federale hoek met deelname van het VLIZ goedgekeurd 

(4DEMON & AquaRES). Toch uit Jan Mees zijn bezorgdheid over het slinken van federaal 

onderzoeksgeld voor de zeewetenschappen in het algemeen. 

 

Er is ook nieuws inzake het erkend worden als deelnemend instituut binnen Filantropie.be. Daar 

waar aanvankelijk geen toestemming kon worden verleend aan het VLIZ, lijkt het dossier nu 

alsnog positief te evolueren. 

 

Wat EMBRC betreft, één van de drie mariene onderzoeksinfrastructuur-projecten, heeft de 

Herculesstichting gemeld dat er gedurende de volgende twee jaar reeds 1 miljoen EUR kan 

besteed worden voor de opstart (2014-2015). In dit verband zal op de volgende vergadering 

meer in detail worden toegelicht hoe het VLIZ de uitbouw van zeegaande en walfaciliteiten en 

technische ondersteuning in het kader van EMBRC, ziet.  

 

Jan Mees geeft aan hoe de Expertengroep van het Compendium versie 1 tot een goed einde 

heeft gebracht. Voorstel is om ter voorbereiding van toekomstige versies een nieuwe 

Expertengroep in het leven te roepen, gebaseerd op de samenstelling van zijn voorganger, maar 

uitgebreid met o.a. vertegenwoordigers van OD Natuurlijk Milieu, FMC, Kustwacht, EWI, VRWI. 

De Expertengroep komt een eerste maal samen in oktober 2014. Er dient ook een nieuwe 

opvolger te worden gezocht voor voorzitter Rudy Herman, die op 1 april 2014 op pensioen ging. 

 

Actiepunt: Er wordt een warme oproep gedaan om eventueel extra vertegenwoordigers voor 

de vernieuwde Expertengroep Compendium voor te stellen. 

 

 

4. Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

Jan Mees schetst de stand van zaken van de huisvesting. Op 7 februari 2014 vond een 

stuurgroepvergadering plaats. De nota van PMV werd gefinaliseerd en opgeleverd aan het 

kabinet. Deze nota licht de verschillende locaties en vormen van invulling van het gebouw toe. 

Twee opties blijven mogelijk: een gebouw aan de Slipwaykaai op gronden van de Vlaamse 

overheid en een locatie aan de Hendrik Baelskaai (met lichte voorkeur vanuit de overheid). Beide 
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dossiers zijn gebonden aan de wet op overheidsopdrachten. Er is nood aan voorafgaandelijk 

bouwtechnisch en bouwhistorisch onderzoek voor het dossier van de Slipwaykaai. Het 

vooronderzoek betrekt een architect die volumematig gaat uittekenen wat er mogelijk is, zowel 

bouwtechnisch en volgens erfgoedwaarde. Een win-win met de bestaande hangars van VLIZ 

moet hierbij bekeken worden. Dit houdt echter geen stabiliteitsonderzoek in. Er wordt 

voorgesteld om te starten met een marktonderzoek van de site op de Hendrik Baelskaai. Na de 

verkiezingen kan beslist worden om het dossier van de Slipwaykaai op te starten. 

 

5. Inzet RV Simon Stevin (Bijlage 3):  

a. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

André Cattrijsse schetst de nieuwe regeling m.b.t. de inzet van de RV Simon Stevin. De nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met VLOOT dab is gestart op 1 april 2014. De bemanning zal vanaf 

8u tot 18u aanwezig zijn (varen aan 10 knopen) en elke twee weken kan er van dinsdag tot 

donderdag continu gevaren worden, uitgezonderd tijdens de zomer.  Dit werd reeds meegedeeld 

aan alle wetenschappers. André Cattrijsse ziet dit eerste jaar als een overgangsjaar met de 

nodige groeipijnen. De voorzitter insisteert ook bij de wetenschappers om de opgelegde 

vaarschema’s en -afspraken secuur op te volgen, om onverwachte meerkosten voor VLIZ te 

vermijden.  

 

b. Beschikbaarheidsschema en evaluatie aanvragen scheepstijd 

André Cattrijsse overloopt de aanvragen voor scheepstijd die hij ontvangen heeft voor 2014 

alsook de reeds ingeplande vaarten. Nu al zijn er evenveel aanvragen in 2014 als in het volledige 

jaar 2013. Mede daarom zijn zoveel mogelijk aanvragen gegund tijdens de periodes van 

meerdagentochten.  

 

c.       Criteria prioritering 

André Cattrijsse licht toe. Er werd reeds voor de wetenschappelijke kerngroep van 13 december 

2013 een nota overgemaakt met  een aanzet voor de prioritering van de aanvragen voor vaartijd 

met de RV Simon Stevin. De procedure is als volgt. Indien de vraag boven de beschikbaarheid van 

de RV Simon Stevin zou stijgen, zal eerst gekeken worden naar het mogelijks combineren van 

verschillende types onderzoek tijdens dezelfde vaart en naar het eventueel inzetten van 

bijkomende vaartuigen. Pas als laatste alternatief wordt een prioritering opgemaakt van de 

aanvragen volgens welbepaalde prioriteitscriteria. Deze criteria kunnen ook aangewend worden 

ter evaluatie van aanvragen naar vaartijd die buiten het beschikbaarheidsschema vallen, en 

waarvoor extra kosten worden aangerekend door VLOOT dab. André overloopt de voorgestelde 
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criteria. De voorzitter stelt voor om een duidelijk systeem af te spreken teneinde goed 

voorbereid te zijn als later opnieuw een tekort aan scheepstijd zou blijken.  

 

Actiepunt: Aan alle leden wordt gevraagd om een finale lijst met beoordelingscriteria samen te 
stellen. Daarna wordt door de voorzitter i.s.m. André Cattrijsse een beperkte Expertengroep in het 
leven geroepen, met minstens een vertegenwoordiger van alle met de RV Simon Stevin “varende” 
groepen, die de evaluatie van aanvragen voor ‘niet standaard’ vaartijd zal maken. 
 

 

6. Vervanging RV Belgica (Bijlage 4) 

Jan Mees licht toe. Op vraag van KBIN heeft VLIZ een steunbrief gestuurd om de noodzaak van 

een tweede onderzoeksschip  in België te duiden. Indien de huidige RV Belgica afgeschreven 

wordt, is er nood aan een vervangend schip. David Van Rooij meldt dat er op 17-18 mei een 

studiedag is, ter viering van het 30-jarig bestaan van de RV Belgica en dat daar best zoveel 

mogelijk wetenschappers op aanwezig kunnen zijn. Jan Mees is al uitgenodigd om tijdens dit 

event een toespraak te houden. 

 

7. Oproep aankoop apparatuur 2014: overzicht aanvragen (Bijlage 5) 

André Cattrijsse licht toe. Er werd slechts één aanvraag ingeleverd, m.n. voor een vibro-corer.  

Het consortium dat de aanvraag indiende, bestaat uit: 

• Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Renard Centre of Marine Geology 

(Prof. Dr. David Van Rooij, Prof. Dr. Marc De Batist, Dr. Tine Missiaen);  

• FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Continentaal Plat (Dr. Marc Roche,  

Dr. Koen Degrendele, Dr. Lies De Mol) 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, OD Natuurlijk milieu (Dr. Vera Van 

Lancker) 

• Agentschap Onroerend Erfgoed, Maritiem en Onderwater Erfgoed (Dr. Marnix Pieters) 

 

Aan Prof. Dr. David Van Rooij en Dr. Marnix Pieters wordt gevraagd om de vergadering voor dit 

agendapunt te verlaten, zodat de overige leden van de wetenschappelijke commissie de 

beoordeling van dit dossier kunnen maken.  

 

De criteria voor het indienen van een dossier worden uitgedeeld aan alle leden. André licht dit 

dossier (à 115.000 EUR excl. BTW) verder toe en geeft aan dat hij de wetenschappelijke 

meerwaarde wel ziet en apprecieert dat er minstens 4 groepen gebruik van kunnen maken.  
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Jaak Monbaliu stelt voor te polsen bij de betreffende groepen of de voorgestelde 3m vibro-corer 

volstaat (i.p.v. een 6m vibro-corer, waarmee technisch noch vanop RV Simon Stevin, noch vanop 

RV Belgica kan worden gewerkt). Jan Mees vraagt zich af of investeren in een 6m toestel toch 

niet de voorkeur wegdraagt, gesteld dat die met een 3m core kan worden ingezet en dat de 6m-

versie dan nog steeds vanop andere varende platforms kan worden gebruikt. Tevens dient 

nagegaan te worden of de vibro-corer waarover afdeling Maritieme Toegang (aMT) beschikt 

tevens kan ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek. De voorzitter vraagt toestemming 

om deze aankoop verder te exploreren.  

 

Beslissing: De aanwezige leden van de Kerngroep geven akkoord voor aankoop, op voorwaarde 

dat er nog een aantal techniciteiten kunnen worden bekeken (3m vs 6m; afstemming met aMT 

mogelijk?). Begrotingstechnisch dient het dossier kort na de zomer te worden afgerond. 

 

André Cattrijsse uit verder zijn bezorgdheid over het feit dat slechts één aanvraag werd 

ingediend. Jan Mees geeft als mogelijke oorzaak dat er de voorbije jaren een inhaalbeweging in 

investeringen in mariene infrastructuren is gebeurd vanuit diverse Europese kanalen, maar 

waarschuwt dat die stroom middelen in de toekomst kan opdrogen. 

Jurgen Tack pleit ook voor het apart bekend maken van specifieke opportuniteiten van aankoop 

die anders moeilijk zichtbaar blijven. Daarnaast kan ook overwogen worden om de levensduur 

van bestaande toestellen te verlengen door ondersteuning vanuit het VLIZ (bv FlanSea 

golfmeetboei). 

 

8. Masterplan Marien Station Oostende (Bijlage 6) 

André Cattrijsse licht de huidige en toekomstige invulling toe van de pakhuizen aan de 

Slipwaykaai, inclusief het woonhuis dat gerenoveerd wordt. De officiële naam van deze site is 

‘Marien Station Oostende’. In de nabije toekomst wordt deze site tevens bevlagd.  

 

Bart Deronde vraagt of de verbouwplannen op de MSO interfereren met die van ILVO voor wat 

betreft geviseerde labruimte. Hans Polet meldt dat er vanuit ILVO nog geen beslissingen zijn 

genomen, maar zodra mogelijk met VLIZ zal worden overlegd om maximale complementariteit te 

verkrijgen.  

 

David Van Rooij polst naar de mogelijkheden om met groepen de site te bezoeken, ook naar 

slaapgelegenheid toe. Jan Mees geeft aan dat zeker voor wat betreft slaapgelegenheid, er nogal 
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wat reserve bestaat. Het MSO dient in de eerste plaats gezien te worden als een plaats waar je 

kunt neerstrijken met onderzoekers en studenten, en waar een eerste verwerking kan worden 

gedaan. Voorstellen voor extra installaties ter plaatse op dit marien veldstation zijn nog steeds 

mogelijk.   

 

9. Navigating The Future IV (elk lid krijgt één exemplaar op de vergadering) 

Jan Mees licht toe. Deze publicatie werd uitgebracht door de European Marine Board en bundelt 

de toekomstige uitdagingen op het vlak van marien onderzoek. Op de uitgebreide 

wetenschappelijke commissie, 21 juni 2013, werd dit reeds toegelicht, maar de finaal gedrukte 

versie verscheen pas later. Voor alle leden is een exemplaar beschikbaar. 

 

10. Expertengroepen:  

• LifeWatch: verslag laatste vergadering (Bijlage 7) 

Jan Mees licht toe. Het document in Bijlage 7 bevat een overzicht van de recente 

ontwikkelingen en de investeringen in infrastructuur. Jan Mees stelt voor om deze 

Expertengroep tijdens de open vergadering van de WK op 13 juni een forum te bieden. 

Jurgen Tack steunt, als verantwoordelijke voor het INBO waarmee dit project samen wordt 

uitgevoerd,  dit voorstel. 

 

Actiepunt: Expertengroep LifeWatch wordt geagendeerd op open vergadering WK van 13 

juni  

 

• Kustdynamiek: referentietermen (Bijlage 8) 

Tina Mertens licht toe. Op vraag van het Waterbouwkundig Laboratorium wordt er een 

tijdelijke Expertengroep in het leven geroepen om een projectvoorstel voor Strategisch 

Basisonderzoek met maatschappelijke relevantie in te dienen. Doel is om met deze 

financiering enkele doctoraatsstudenten te ondersteunen die onderzoek doen naar 

kustdynamische processen. Momenteel is deze kennis te weinig aanwezig bij de 

wetenschappers en moet er beroep gedaan worden op studiebureaus. Hierdoor wordt de 

continuïteit van dit onderzoek niet gegarandeerd en wordt er tevens geen continue 

datareeks aangelegd, wat nodig is om toekomstige voorspellingen te kunnen maken. De 

Expertengroep zou een eerste maal samenkomen op 7 mei 2014 onder voorzitterschap van 

Jean Berlamont. 

 

6 
 



Jurgen Tack geeft aan dat, gezien de toetreding van de onderzoeksgroep van professor 

Patrick Meire (UA) tot deze Expertengroep als ecologisch geöriënteerde groep, ook andere 

eenheden interesse kunnen tonen. Jan Mees suggereert om de ecologen eerder op te nemen 

in een eindgebruikersgroep, wat geen exclusieven oplevert. De WK steunt dit voorstel.  

 

Beslissing:  De voorgestelde Expertengroep kan worden opgericht. De ecologische/niet-fysische 

expertise binnen dit SBO projectvoorstel dient te worden opgenomen in de eindgebruikersgroep en 

de kans zal worden geboden aan andere geïnteresseerden met ecologische/niet-fysische expertise 

om eveneens toe te treden (INBO – Jurgen Tack, MarBiol – Magda Vincx). Tevens wordt de groep 

van VUB - Margaret Chen opgenomen in de Expertengroep en wordt FOD-Economie - Marc Roche 

toegevoegd aan de eindgebruikersgroep. 

 

 

11. Samenwerkingsovereenkomst afdeling Kust 

a. Spuikom Oostende: evaluatie van meetgegevens  

André Cattrijsse geeft een overzicht van de meetgegevens die op de Spuikom Oostende 

ingewonnen werden door MDK-afdeling Kust. Deze zijn te raadplegen 

op http://www.vliz.be/spuikom/monitoring.php 

De meetapparatuur inclusief twee meetboeien werd door MDK-afdeling Kust recent 

overgedragen aan het VLIZ.  VLIZ wenst de metingen met één boei in de Spuikom verder te 

zetten (o.a. in functie van de verdere uitbouw van MSO), maar bevraagt de 

wetenschappelijke wereld hierover. Er is één meetboei op overschot, die niet op zee kan 

ingezet worden, maar wel in een haven. 

 

Beslissing: De WK adviseert het verder zetten van de metingen op de Spuikom.  

 

b. Serres: stand van zaken inrichting en woonhuis 

André Cattrijsse licht de stand van zaken m.b.t. de invulling van de serres toe. Toe te juichen 

is dat er, na jaren van tanende interesse, nu weer interesse blijkt om onderzoek te doen ter 

plaatse (prof. Bonte, prof. Steppe - bio-ingenieurs, prof. Hoffman  - INBO,  prof. Lens - 

onderzoeksgroep terrestrische ecologie). Voor de vogelkooien i.k.v. het onderzoek van 

professor Luc Lens is een bouwvergunning nodig, wat niet evident is daar het 

habitatrichtlijngebied betreft. Het woonhuis wordt door MDK-afdeling Kust verder beheerd, 

maar bevindt zich in slechte staat. De gastenverblijven voor twee wetenschappers worden 

door VLIZ in orde gebracht. De nieuwe activiteiten zullen ook nog andere bijkomende 
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investeringen door het VLIZ inhouden, gedeeld met de Universiteit Gent. Een totale 

financiële extra injectie van 100.000 EUR door het VLIZ wordt vooropgesteld.  

 

Beslissing: Na een uitgebreide discussie wordt voorgesteld – teneinde de grote investering 

te rechtvaardigen - om een bevraging te lanceren via André Cattrijsse, om het mogelijk 

gebruik door derden van de nieuwe faciliteiten na te gaan. Intussen wordt door de WK een 

voorwaardelijke goedkeuring gegeven (voorwaarde: geen exclusieven worden geboden; er 

dienen meerdere groepen nationaal/internationaal betrokken te zijn) en kan het proces 

verder worden gezet. 

 

12. ERA-net marine biotech: leden International Advisory Group (Bijlage 9) 

Jan Mees licht toe. Het ERA-net marine biotech is recent van start gegaan (eind januari 2014 

startvergadering) en er wordt een International Advisory Group (IAG) samengesteld. Per partner 

kunnen 4 personen (maximum 1 per instelling) genomineerd worden afkomstig uit het nationale 

of internationale netwerk. Criteria voor nominatie zijn: 

1. Have a background in academe, industry, or policy related to marine biotechnology 

2. Be recognised within their peer group for contributions to the development of marine 

biotechnology 

3. Demonstrate a familiarity with, and an understanding of, marine biotechnology and its 

potential impact on scientific, economic, environmental and societal progress  

4. Have contributed to the development of marine biotechnology related initiatives (research, 

enterprise or policy)   

De IAG zal 48 maanden (2014-2017) functioneel zijn, waarbij de leden initieel een eerste termijn 

van 18 maanden doorlopen met 2 vergaderingen. Na deze periode kunnen nieuwe leden 

aangesteld worden of huidige leden vervangen worden voor de tweede termijn.  Meer 

informatie kan gevonden worden in de Terms of Reference die tijdens de wetenschappelijke 

kerngroep beschikbaar zijn. In totaal zullen er maximaal 10 leden gekozen worden.  

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 16 april 2014 kandidaat stellen bij VLIZ 

(contactpersoon: Fien De Raedemaecker). VLIZ zal het applicatieformulier i.s.m. de kandidaten 

opstellen en indienen. 

 

AP: Aan alle leden wordt gevraagd om hun interesse voor deelname aan de International Advisory 

Group van het ERA-net marine biotech tegen 16 april 2014 ten laatste kenbaar te maken aan Fien 

De Raedemaecker van het VLIZ.  
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13. Publieke consultatie Europese Commissie Seabed Mining (deadline 16.06.2014) 

VLIZ wenst deel te nemen aan een nieuwe publieke consultatie van de Europese Commissie 

m.b.t. Seabed Mining. VLIZ (Tina Mertens, gesteund door inhoudelijke experten) zal een 

antwoord draften en die vervolgens doorsturen naar alle leden van de wetenschappelijke 

kerngroep, die vervolgens twee weken tijd hebben om hierop commentaar te leveren. 

 

Actiepunt: Tina Mertens schrijft draft voor publieke consultatie EC rond seabed mining, die 

vervolgens voor commentaar wordt rondgestuurd naar de WK. Tina gaat ook na of er plannen 

zijn vanuit federale hoek om een antwoord te bieden op deze consultatie. 

 

14. Varia 

• Ontsluiting mariene onderzoeksgroepen via IMIS 

In het kader van het Compendium voor Kust en Zee werden alle mariene onderzoeksgroepen 

(MOGs) gevraagd om hun informatiefiche op IMIS te updaten. Een oefening die jaarlijks 

herhaald zou worden. Er werd echter weinig input ontvangen. VLIZ wenst minstens informatie 

m.b.t. publicaties en projecten up to date te houden, maar stelt zich de vraag of alle 

medewerkers van een MOG tevens op IMIS moeten getoond worden en of een 

doorverwijzing naar de  website van de desbetreffende MOG volstaat. Jan Mees opent de 

discussie, waaruit blijkt dat dergelijke updates van adressenbestanden niet vanzelf gaan. Ze 

kunnen wel ondersteund worden met specifieke tools. In dit verband licht Jurgen Tack de 

werkwijze toe bij het ERA-net Biodiversa, waarbij groepen via een digitale attendering worden 

gevraagd gegevens binnen een bepaalde termijn bij te sturen.  Jurgen Tack suggereert tevens 

dat het de moeite loont te onderzoeken of IMIS als webtoegang van het personeelsbestand 

van MOGs kan worden uitgebreid. Voor niet-MOGs worden gegevens niet langer publiek 

gezet.  

 

Beslissing: 

VLIZ exploreert of de suggestie van Jurgen Tack (groepen uitnodigen IMIS te gebruiken als 

webtoegang personeelsbestand) kan worden uitgevoerd voor MOGs. Voor niet-MOGs worden 

gegevens niet langer publiek gezet. 

 

- Extra agendapunt (Jan Mees): Het VLIZ werd – via de gouverneur West-Vlaanderen, tevens 

voorzitter Raad van Bestuur – gevraagd een visienota te maken over de stand van zaken rond kennis 

impact pulskorvisserij. Tina Mertens startte, in overleg met experten uit het veld, een overleg op 

teneinde een Beleidsinformerende Nota (BIN) rond dit thema voor te bereiden.  
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De discussie wordt gevoerd rond gevoeligheden inzake herkenbaarheid instellingen bij aanleveren 

kerninfo.  

 

Beslissing: VLIZ garandeert dat de ‘look and feel’ van een dergelijke BIN, evenals de inhoud, 

gedragen wordt door de deelnemende kennisinstellingen en legt hiertoe de ontwerpnota voor aan 

alle belanghebbenden. 

 

 

- Extra agendapunt (Jan Mees):  Tijdens de open vergadering van de Wetenschappelijke Commissie 

op 13 juni 2014, zal een kleine viering worden ingelast ter gelegenheid van het afscheid van Rudy 

Herman.   

 

- Er wordt een groepsfoto genomen ter afsluiting 
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