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4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 
 

1. VLIZ ORGANISEERT 
 

LifeWatch meeting: ENVRI-FAIR and IJI ARMS workflow  
Plaats en datum: Spuikom, maandag 16 mrt 2020 tot dinsdag 17 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 5 
Contactpersoon VLIZ: Katrina Exter 
Financiering: LifeWatch 

Overleg staalnames Paardemarkt  
Plaats en datum: Adriatic ,dinsdag 26 mei 2020 
Aantal deelnemers: 5 
Contactpersoon VLIZ: chantal martens 

Webinar VLIZ: Virtuele wandeling op het strand - lente 
(WereldOceaanDag)  
Plaats en datum: ZOOM sessionwoensdag 27 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 300 
Contactpersoon VLIZ: Bart De Smet 

Emodnet Data Training – Online meeting  
Plaats en datum: Spuikom, dinsdag 09 jun 2020 tot woensdag 10 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 35 
Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 
Financiering: EmodNet 

Pluxin partnermeeting  
Plaats en datum: Marmara, woensdag 02 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Gert Everaert 

Ledendag 2020  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 , Specifieke datum niet gekend (najaar 2020) 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

Vlaamse Unesco commissie  
Plaats en datum: Noordzee, donderdag 24 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Extern Contactpersoon: Lukas Van Damme 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
 

http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-meeting-envri-fair-and-iji-arms-workflow
http://intra.vliz.be/nl/overleg-staalnames-paardemarkt-3
http://intra.vliz.be/nl/webinar-vliz-wereldoceaandag-virtuele-wandeling-op-het-strand-lente
http://intra.vliz.be/nl/webinar-vliz-wereldoceaandag-virtuele-wandeling-op-het-strand-lente
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-data-training-breakout
http://intra.vliz.be/nl/pluxin-partnermeeting-0
http://intra.vliz.be/nl/ledendag-2020
http://intra.vliz.be/nl/vlaamse-unesco-commissie
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Dag van de Wetenschap 2020  
Plaats en datum: MSO & Simon Stevin, zondag 22 nov 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 1 500 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Citizen Science Festival  
Plaats en datum: plaats nog te bepalen, vrijdag 18 jun 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 200 
Externe Organisatie: Natuurpunt, Scivil 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 
Rol van het VLIZ: VLIZ wil onderzoeken of het in 2021 een Citizen Science Festival kan organiseren 
i.s.m. Natuurpunt en Scivil. 
 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 
 

Open Monumentendag 2020 - Oosteroever  
Plaats en datum: MSO Loods 4 ?, zondag 13 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 1 000 
Externe Organisatie: Erfgoed Vlaanderen  
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 
Rol van het VLIZ: Samenwerking met Stad Oostende - Verhaal J.P Van Beneden ... 

FELNET  
Plaats en datum: Adriatic , dinsdag 15 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers:12 
Contactpersoon VLIZ: Lust Heike 
Financiering: VLIZ (bib) 
Rol van het VLIZ: co-organizers VLIZ & Felnet  

EMODnet Second Open Conference and Jamboree  
Plaats en datum: CC De Grote Post, datum nog niet bekend - 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Externe Organisatie: EmodNet Secretariat 
Extern Contactpersoon: Andrée-Anne Marsan 
Contactpersoon VLIZ: Beja Joana 

Vlaanderen-UNESCO trefdag  
Plaats en datum: Sint-Godelieve Abdij Brugge, vrijdag 09 okt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie:Vlaanderen UNESCO Commissie - VUC 
Contactpersoon VLIZ:  Lescrauwaet Ann-Katrien 
Rol van het VLIZ: Ann-Katrien : contactpersoon, Bart De Smet en Ines Tavenier geven presentatie 

PLUXIN kick off meeting  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, Reception Area 2 , maandag 09 nov 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 60 
Externe Organisatie: VITO, UGent-Ecotox, KULeuven-Hydraulics, UA-ECOBE, DBC 
Contactpersoon VLIZ: Gert Everaert 
Financiering: VLAIO 

BESS - BLUE ECONOMY SCIENCE SUMMIT  
Plaats en datum: de Cierk, vrijdag 20 nov 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: Blauwe Cluster 
Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 
Financiering: Gedeelde factuur VLIZ - Blauwe Cluster 

Herdenking Magellaan Expeditie  
Plaats en datum: Antwerpen (HZS ?)  datum nog niet vastgelegd (mogelijks tijdens krokusvakantie), 15 
feb 2021 tot vrijdag 19 feb 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 
Rol van het VLIZ: studiemoment ikv herdenking 500 jaar na de doorsteek door de Straat van Magellaes. 

http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2020
http://intra.vliz.be/nl/citizen-science-festival
http://intra.vliz.be/nl/open-monumentendag-2020-oosteroever
http://intra.vliz.be/nl/felnet
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-second-open-conference-and-jamboree
http://intra.vliz.be/nl/unesco-trefdag
http://intra.vliz.be/nl/pluxin-kick-meeting-0
http://intra.vliz.be/nl/bess-blue-economy-science-summit
http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
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Ocean Past Conference  
Plaats en datum: Conference Hall , IODE TR1 , IODE TR2 , Reception Area 1 ,[field_datum_niet_gekend] 
maandag 03 mei 2021 tot vrijdag 07 mei 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 70 
Externe Organisatie: Ocean Past Committee - University of Exeter 
Extern Contactpersoon: Ruth Thurstan - r.thurstan@exeter.ac.uk  
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Financiering: Ocean Past Committee + Registration fee participants 
 

3. VLIZ FACILITEERT 
 

Bezoek onderwijsinspectie  
Plaats en datum: Marmara , donderdag 25 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 12 
Externe Organisatie: Onderwijsinspecteur Secundair Onderwijs 
Extern Contactpersoon: Olivier Douvere 
Contactpersoon VLIZ: Jan Seys 

EMODnet Biology WP5 workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Spuikom , maandag 21 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Contactpersoon VLIZ: Joana Beja 
Rol van het VLIZ: Provides facilities, organizes catering 
 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

Super Nova 2021  
Plaats en datum: 'Het Eilandje' in Antwerpen, vrijdag 01 okt 2021 tot zaterdag 02 okt 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 2 000 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 
Rol van het VLIZ: Deelname aan TechFair. Inzet Simon Stevin?, Datum nog niet geconfirmeerd 

 

http://intra.vliz.be/nl/ocean-past-conference
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-onderwijsinspectie
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-biology-wp5-workshop
http://intra.vliz.be/nl/super-nova-2020


Lijst lopende en startende projecten

1.
2.

Projecten externe financiering

3.
Projecten interne financiering

4.
Samenwerkingsovereenkomsten

5.
Netwerken en stuurgroepen
Mandaten

Projecten externe financiering (47)

1. 3D Turbidity assessment through Integration of MultiBeam Echo-sounding and optical Remote
Sensing (TIMBERS)
Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2021-12-31
Financiering: Belspo
Project lead VLIZ: Thomas Vandorpe
Project coördinator: Robrecht Moelans & Els Knaeps (VITO)

Het doel van dit project is om 3D turbiditeitsprofielen voor zeewater te produceren, door een combinatie van
remote sensing met multi-beam echo-sounding (MBES). We zullen een methode ontwikkelen om verticale
turbiditeitsprofielen af te leiden van gemeten MBES backscatter waarden en deze samen te voegen met
turbiditeitsgegevens voor het bovenste deel van de waterkolom op basis van satellietobservaties.

Recente activiteiten en producten:

Tijdens lockdown heeft Nore zich verdiept in de LISST en een protocol en test-scenario opgesteld. Dit is
noodzakelijk om de multibeam data mee te vergelijken. De eerste test-campagne (22/05) zal focussen op
WISP en multibeam settings.
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2. Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the
marine environment (ANDROMEDA)
Looptijd: Van 2020-04-01 tot 2023-03-31
Financiering: Belspo
Project lead VLIZ: Gert Everaert

Within ANDROMEDA, in situ MP detection, efficient sampling and cost-effective laboratory methods will be
developed and optimized to analyze MP. Approaches will be based on hyperspectral imaging, chemical
markers and fluorometric detection techniques. Advanced analysis techniques making use of μFTIR, Raman
imaging and SEM-EDX (amongst others) will be applied to quantify and characterize MP and NP down to 1 μm,
0.2 μm or lower.

Recente activiteiten en producten:

Nelle Meyers started working. Is currently drafting a WP-structure for her research. 

Virtual kick-off was 18-19 May.
Official starting date postponed to 1 June.

3. AQUA-LIT - PREVENTIVE MEASURES FOR AVERTING THE DISCARDING OF LITTER IN THE MARINE
ENVIRONMENT FROM THE AQUACULTURE INDUSTRY (AQUA-LIT)

AQUA-LIT - Beperkende maatregelen om de instroom van aquacultuur afval naar zee te beperken
Looptijd: Van 2019-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: EU
Project lead VLIZ: Lisa Devriese
Project coördinator: Mariana Mata Lara (Geonardo)
Website: aqua-lit.eu/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4927

AQUA-LIT zal de aquacultuursector voorzien van een toolbox om afval op 3 manieren te beperken: preventie
en reductie, monitoring en kwantificatie, en verwijderen en recyclage. Verder zal AQUA-LIT de huidige
beleidsaanbevelingen evalueren en nieuwe maatregelen of aanbevelingen aanleveren voor betere
besluitvorming in de aquacultuursector.

Recente activiteiten en producten:

Meeting 2-3 juni in Lissabon werd vervangen door een virtuele meeting en aangevuld met een overleg met de
leden van de SAB. Het Noordzeerapport over de Learning Lab workshop & interviews wordt momenteel
gefinaliseerd en zal eind juni gepubliceerd worden. Daarnaast zal VLIZ ook een update van het rapport
'knowledge wave on marine litter from aquaculture sources' publiceren. In de nog komende AQUA-LIT taken
heeft VLIZ voornamelijk een ondersteunende rol.

4. Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (ASSEMBLE+)
Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2021-09-30
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Marc Portier
Website: www.assembleplus.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4868

ASSEMBLE+ kadert in het H2020 werkprogramma INFRAIA-01-2016-2017 (Integrating Activities for
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Advanced Communities). Het project richt zich op het mobilizeren van de belangrijkste mariene biologische
stations van de 9 nationale nodes van EMBRC en van 7 bijkomende lidstaten met het oog op integratie en
gezamenlijke ontwikkeling om gecoördineerde toegang te verlenen tot de diensten die ze aanbieden aan
Europese onderzoekers uit de publieke en private sector.

Recente activiteiten en producten:

Recente activiteiten en producten:

Updates to website to focus on industrial users
Participation in Project Implementation Committee TCs
Ongoing work on maintenance of the ASSEMBLE+ datasets and publications catalogue
Working on the DwC formatting of the ARMS and OSD datasets (chosing vocabularies and format of the
data we are provided with)
Working on ARMS projects: website, data management plan, handbook, and publication
Working on the OSD data management workflow plan (together with GFBio as external partner)
Export of EMBRC/ASSEMBLE+ services database for ASSEMBLE+ HQ

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

Looptijd: Van 2018-11-01 tot 2021-04-30
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet
Project coördinator: Andris Andrusaitis
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4978

BANOS CSA richt zich op het ontwikkelen van de nodige voorwaarden voor een langetermijncoördinatie en
afstemming van de inspanningen van de landen rondom de Baltische Zee en de Noordzee inzake onderzoek
en innovatie, door het opzetten van een gezamenlijk kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie. BANOS
CSA wordt gecoordineerd door BONUS EEIG (TFEU Art 185) en vertegenwoordigd door de onderzoek- en
innovatiefinancierende instellingen in de landen rondom de Baltische en Noordzee.

Recente activiteiten en producten:

Bijdrage als co-auteurs/lead aan de hoofdstukken van Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)
en hoofdstuk 'enablers'
Strategic Orientation Workshop, gepland Leiden 30/03-1/04 ging door als web meeting: voorleggen en
open debat SRIA, 100-tal deelnemers. Voor VL deelname VLAIO, Blauwe Cluster, EWI en VLIZ
VLIZ Keynote bijdrage aan SRIA opening session: 'why a sister's seas approach'
 Deelname aan Forum of Programme Managers/Steering Committee op 2april
 VLIZ bijdrage aan deliverable Citizen Science (4.7)
VLIZ oplevering deliverables 3.3 (Networking and Cooperation mechanisms)
VLIZ oplevering draft reports 4.6 (Open Data strategy) en 4.3. Capacity Development. Finale versies
tegen october 2020.
opvolging en insteek, dossier EU Partnerschappen, met name partnerschap 'climate neutral sustainable
and productive blue economy'
technische en financiele rapportage, claim 1 (nov 2018-april 2020)
communicatie naar VL stakeholders
opvolging van FWO consultatie over meerwaarde en prioritering deelname partnerschappen, incl
ontwerp-respons voor de mariene onderzoeksgroepen 
Wetenschappelijke Commissie, 12 juni 2020 6



6. Blue Accelerator
Looptijd: Van 2018-05-01 tot 2021-04-30
Financiering: EFRO
Project lead VLIZ: Wannes Decrop

Het Blue Accelerator-project heeft als doel om zogenaamde living labs op te zetten voor testen in een mariene
omgeving. De belangrijkste focus ligt op het ontwikkelen van een offshore testlocatie (incl. platform) voor de
kust van Oostende.

Recente activiteiten en producten:

- Bezoek RT1 mbt herstelling communicatie PANTHYR (04/03/20)
- Bespreking ontwerp sensorframe (10/03/20)
- Begeleidingscomité Blue Accelerator (11/03/20)
- Online meeting data-acquisitie (25/03/20)
- Bestelling sensoren meteo en onderwater probe (05/05/20)
- Online meeting data-acquisitie (13/05/20)

7. Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy (Blue-Cloud)
Looptijd: Van 2019-10-01 tot 2022-09-30
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Lennert Schepers
Project coördinator: TRUST-IT
Website: www.blue-cloud.org
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4975

Het Europese H2020 Blue-Cloud project wil via een praktische benadering tot een reeks van innovatieve
diensten komen en zo het potentieel demonstreren hoe de European Open Science Cloud (EOSC) ten dienste
kan staan van het marien onderzoek en de blauwe economie. Het VLIZ is trekker en partner in twee ‘Plankton
demonstrators’ en is ook als data-infrastructuur (EurOBIS) betrokken bij dit project.

Recente activiteiten en producten:

VLIZ presenteerde de progress van de plankton demonstrator (#1) tijdens de web meeting van WP4.
VLIZ is samen met de partners van de demonstrator (#1) het werkplan aan het uitwerken en verfijnen.
De VLIZ onderzoeksafdeling is de methodologie voor demonstrator #1 aan het uitwerken voor plankton
data in de Noordzee.

8. Boost Applied munition detection through Smart data inTegration and AI workflows (BASTA)
Toegepaste munitie detectie dmv slimme data integratie en AI workflows

Looptijd: Van 2019-12-01 tot 2022-11-30
Financiering: EMFF
Project lead VLIZ: Tine Missiaen
Project coördinator: Jens Greinert, Geomar (D)

Focus van deze proposal ligt op cost-efficiente detectie en herkenning van munitie op zee, begraven en op de
zeebodem, zowel op een regionale schaal voor algemene verkenning (typische grootte meerdere km2) als op
een lokale schaal voor gekende dumpsites (verificatie van munitie). Het project combineert 2
onderzoeksinstituten en 2 partners uit de industrie voor maximale valorizatie van de onderzoeksresultaten.
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Recente activiteiten en producten:

Due the cancelled Belgica survey in May 2020 it was decided to work instead with existing
3D data from Raversijde. The seismic variance attribute was used which measure the
similarity between adjacent seismic traces through a cross-correlation. The technique was
applied to depth-slices and cross-sections of the 3D volume. Subsequent segmentation,
point cloud and meshing processing allowed to image a large number of small features,
likely related to wooden poles  (30 cm diameter, 40 – 100 cm long) and isolated objects
(30 – 100 cm diameter) buried below the seafloor. This opens new perspectives to
increase the accurate prediction of buried small-scale features. 

9. Coastbusters 2.0
Looptijd: Van 2020-02-01 tot 2023-01-31
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Hans Pirlet
Project coördinator: DEME

Coastbusters 2.0, een innovatieve samenwerking tussen publieke en private partijen, zal verschillende rif-
faciliterende systemen inzetten om de formatie van een biogeen mossel rif in een vroeg stadium te induceren
en te komen tot een op-de-natuur-geïnspireerde design (NID) van kustverdediging.

Recente activiteiten en producten:

- Uitwerking monitoring inception plan

- Uitwerking nota over mogelijke bijkomende monitoring mbt oceanografische parameters en het gedrag van
dropper lines
- Verschillende brainstorm rond WP2 (development of bio-anchors)
- Coastbusters executive board 5 (16/04) en 6 (19/05)
- Meeting met KU Leuven (Jaak Monbaliu) ivm onderaanneming (05/05)
- Sollicitatieprocedure + aanwerving projectmedewerker 

10. Collaborative land sea integration platform (COASTAL)
Looptijd: Van 2018-05-01 tot 2022-04-30
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Hans Pirlet

COASTAL is een multi-actor project dat belanghebbenden betrekt bij het ontwikkelen van business
opportuniteiten en beleidsoplossingen door het verbeten kust-rurale samenwerking. Dit wordt gedaan door
het combineren van lokale en expertenkennis in een cocreatie proces.

Recente activiteiten en producten:

- Overleg met lokale partners (maart 2020)

- Nazicht en aanleveren input survey best practices in kustgebieden.

11. COST - A pan-European Network for Marine Renewable Energy (WECANET)
Looptijd: Van 2018-09-12 tot 2022-09-11
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Financiering: COST
Project lead VLIZ: Tina Mertens
Project coördinator: Vicky Stratigaki (UGent)
Website: www.wecanet.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4976

Een pan-Europees netwerk met de nadruk op een interdisciplinaire benadering van mariene golfenergie die
zal bijdragen tot de grootschalige inzet van WEC Array door de huidige knelpunten aan te pakken.

Recente activiteiten en producten:

geen recente activiteiten

12. COST- The European Aquatic Animal Tracking Network (COST-ETN)
Looptijd: Van 2019-01-05 tot 2020-04-30
Financiering: COST
Project lead VLIZ: Jan Reubens
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4950

Deze COST Action heeft tot doel om alle onafhankelijke regionale telemetrie initiatieven te integreren in een
pan-Europees biotelemetrie netwerk, ingebed in de internationale context van bestaande initiatieven.

Recente activiteiten en producten:

3 van de 6 STSMswerden uitgevoerd.De 3 andere werden door Covid19 uitgesteld tot GP2
GP2 gestart. Loopt van 1-05-2020 tem 30-04-2021
Training school 'Hands-on data management' werd wegens COVID19 uitgesteld tot Voorjaar 2021. Er
wordt momenteel onderzocht of we een webinar kunnen organiseren in tussentijd.
Webex Core group meeting op 19-05. De voortgang van de Actie werd besproken en de doelstellingen
voor GP2 vastgelegd

13. Creating negative CO2 emissions via enhanced silicate weathering (ESW)
      Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering
Looptijd: Van 2019-02-01 tot 2022-12-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Project coördinator: Filip Meysman
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5034

Dit SBO project beoogt het probleem van klimaatstabilistatie te verhelpen door de haalbaarheid van de
innovatieve "verhoogde silicaat verwering (ESW)" als negatieve emissie techniek te onderzoeken binnen een
geïntegreerd kustbeheer. Het doel is om fundamenteel onderzoek te verrichten naar efficientie, mutuele
voordelen en omgevingsimpact van de techniek, teneinde de toepasbaarheid en ontwikkeling als een
duurzame en kosten-efficiente benadering om negatieve emissies te evalueren.

Recente activiteiten en producten:

22 nieuwe units aangemaakt. In gebruikname wacht op het kunnen verzamelen van het juiste sediment in
Oosterschelde wat wgs de corona is uitgesteld.
De  uitbreiding van de carport wacht nog op finale goedkeuring omgevingsvergunning
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14. Data gathering of habitat specific biological and socio-economic information for the
management of seabass. (SEA(A)BASS)
      Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor een
geïnformeerd beheer van zeebaars.
Looptijd: Van 2020-03-01 tot 2022-02-28
Financiering: Europees visserijfonds
Project lead VLIZ: Jan Reubens
Project coördinator: ILVO - Els Torreele

Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor een geïnformeerd
beheer van zeebaars.

Recente activiteiten en producten:

1 ADST tag werd gevonden en data werd uitgelezen.
48 zenders aangekocht om in komende maanden te gebruiken

15. Development and demonstrators of durable biobased composites for a marine environment
(SeaBioComp)
      Ontwikkeling en demonstratie van duurzame biobased composieten voor een mariene omgeving
Looptijd: Van 2019-05-01 tot 2022-08-31
Financiering: Interreg
Project lead VLIZ: Gert Everaert
Website: www.seabiocomp.eu

SeaBioComp wil demonstratoren van innovatieve thermoplastische biocomposieten ontwikkelen, met: •
minstens gelijkwaardige mechanische eigenschappen, • afhankelijk van de toepassing een duurzaamheid op
maat (2 tot> 20 jaar), • met verminderde CO2-uitstoot (30%) en verminderde ecotoxische impact (door
microplastics).

Recente activiteiten en producten:

The general assembly of 22 April 2020 was organised virtually. 

We faced some delay due to the closure of the lab during the Corona confinement, but overal runs smoothly.
Possibility that Interreg project will be prolonged with 6 months.  

16. Dumpsites of Munitions: Integrated Science Approach for Risk and Management (DISARM)
      Dumpsites van munitie: Geïntegreerde Wetenschappelijke aanpak van Risico en Management
Looptijd: Van 2020-01-01 tot 2023-12-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Tine Missiaen
Website: www.sisarm.be
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4951

De Paardenmarkt is een van de vele munitiedumpsites in onze oceaan. Een aantal meter onder de zeebodem
ligt ca. 35000 ton chemische munitie uit WW1 begraven. De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende
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om enig betrouwbaar oordeel te vellen over de staat van de site. DISARM wil de kennislacunes aanpakken en
verder gaan door een geÏntegreerde wetenschappelijke aanpak te ontwikkelen om risicobeoordeling en beheer
van mariene chemische munitiedumpsites wereldwijd te ondersteunen.

Recente activiteiten en producten:

Een data management plan voor DISARM werd opgesteld. 

Een groot aantal historische kaarten werd verzameld en deze worden geanalyseerd voor onderzoek mbt de
bathymetrische evolutie van de Paardenmarkt site. 
Een aanvang werd gemaakt met de opzet van een website. 
Een uitgebreide literatuurstudie werd uitgevoerd mbt ondiep gas onderzoek ter voorbereiding van een
vibrocore/sampling survey begin juli 2020.
In maart en mei 2020 werden de 1e en 2e dialoogronde mbt het bestek voor dieptestaalname afgerond (drie
deelnemende bedrijven). De nodige stappen werden ondernomen voor de vergunningsaanvraag (inclusief
aanpassing van MB) en juridsch advies werd ingewonnen mbt de verzekering.  

17. EMODnet China - EMODnet PArtnership for China and Europe (EMOD-PACE)
Looptijd: Van 2020-02-19 tot 2022-06-30
Financiering: EU
Project lead VLIZ: Bart Vanhoorne
Project coördinator: SeaScape Belgium

Strengthening international ocean data through the EU’s ocean diplomacy with China

Recente activiteiten en producten:

All workpackages (WP1-5) had a successful initial (online) kick off meeting
WP1 (VLIZ co-load) has delivered a central workspace to share project documents
Communication with EU-DAT has been established in order to set up a data sharing platform for the
project
WP1 has initiated a plan to develop the bilingual project website
Several other WP1 & WP2 meetings were held (online)

18. ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation
and Research (ENVRI FAIR)
Looptijd: Van 2019-01-01 tot 2022-12-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Marc Portier

ENVRI-FAIR realiseert de connectie van de ESFRI-cluster van milieuonderzoeksinfrastructuren (ENVRI) met de
European Open Science Cloud (EOSC). Deelnemende infrastructuren (RI) bestrijken de subdomeinen
Atmosphere, Marine, Solid Earth en Biodiversity / Ecosystems. De algemene doelstelling is RI’s te laten
bouwen aan een set FAIR-gegevensservices die efficiëntie en productiviteit van onderzoekers verbetert,
innovatie ondersteunt en op gegevens en kennis gebaseerde beslissingen mogelijk maakt.

Recente activiteiten en producten:

Recente activiteiten en producten:

Completion of D9.3: analysis of required system development and improvements. 
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Participation (regular TC)  in Task-Forces, i.e. specific topic workgroups & experience exhange on cros-
cutting technical issues: e.g. triple stores, certification, catalogues, metadata vocabularies, PID policies
Co-organised and participated in LifeWatch phyiscal meeting (1) TCs (several) on ENVRI-FAIR WP9 and
WP11 coordination

19. Eurofleets+ (Eurofleets+)
Looptijd: Van 2019-02-01 tot 2023-01-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Website: www.eurofleets.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4979

Het Eurofleets+ project, gecoördineerd door IM (Ierland), brengt meer dan 20 wetenschappelijke instellingen
samen om de eerste stappen te zetten naar een gecoördineerde Europese onderzoeksvloot en geassocieerde
infrastructuur.

Recente activiteiten en producten:

geen recente ontwikkelingen

20. European Marine Biological Resource Centre - Belgium (EMBRC.be)
Looptijd: Van 2015-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Project coördinator: Ann Vanreusel
Website: www.embrc.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4522

EMBRC is een Europees gedistribueerde infrastructuur voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene
onderzoeksstations in Europa. EMBRC zal academia en industrie voorzien van toegang tot mariene
biodiversiteit, de geassocieerde meta-data en extraheerbare producten. Diensten omvatten toegang tot
mariene soorten (modelsoorten), biobanken, ‘omics’ platformen en faciliteiten voor structurele biologie en
beeldvorming.

Recente activiteiten en producten:

FWO Projectvoorstel ingediend
nieuw personeelslid (1/6 tot eind 2020) aangeworven vr verdere ondersteuning uitbouw MSO en Assemble+
activiteiten

21. European Marine Observation and Data Network - Data ingestion (EMODnet Data ingestion)
      Europees Marien Observate en Data Netwerk - Data ingestion
Looptijd: Van 2016-05-19 tot 2023-10-03
Financiering: DGMARE
Project lead VLIZ: Joana Beja
Project coördinator: HCMR
Website: www.emodnet-ingestion.eu/
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IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4872

Projectvoorstel binnen Marine Knowledge 2020, gecoördineerd door HCMR en MARIS waarbij een datasysteem
ontwikkeld wordt om dataleveranciers eenvoudiger data te laten ontsluiten en beschikbaar te maken. Dit alles
gebaseerd op bestaande technologieën en complementair met de EMODnet infrastructuur. Zeer groot
consortium van Europese datacentra.

Recente activiteiten en producten:

No recent activity to report
Meeting scheduled for May was postponed and new dates have not yet been announced

22. European Marine Observation and Data Network- Biology (EMODnet Biology)
      Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie
Looptijd: Van 2017-04-19 tot 2021-04-19
Financiering: DGMARE
Project lead VLIZ: Joana Beja
Project coördinator: VLIZ
Website: www.emodnet-biology.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4871

Het Europees Netwerk voor Mariene Data en Observatie (EMODnet)  ontwikkelt een data infrastructuur om
mariene data beschikbaar te maken, ter ondersteuning van wetenschappers, beleidsmakers en andere
eindgebruikers, binnen het kader van het nieuw Europees maritiem beleid. VLIZ is coördinator van dit project
met 24 Europese partners en ontwikkelt hiervoor een online biologisch dataportaal .

Recente activiteiten en producten:

Quarterly report submitted, no feedback to date
Interim report in progress. A delayed submission was requested due to COVID impact on the WP
leader's work routines
Metadata records created and published for several data grant holders. First payments under processing
Last data grant contract finalised and pending VLIZ signature
Attendance of EMODnet Steering Committee and Technical Working Group meetings
May harvest complete (27 new datasets and 2 updated)
Organisation for WP2/WP3 workshop (June 8th to 12th) ongoing. The team is re-structuring and
updating the OTGA 2018 course to provide the workshop as a full online training

23. Experimental Approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial Hard Substrates
(PERSUADE)
      Experimenteel onderzoek naar het toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde
substraten in de Noordzee
Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-04-15
Financiering: BRAIN
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Website: www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-
Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4791

PERSUADE will investigate how the introduction of offshore windfarms, through the associated changes in
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biodiversity (colonisation by fouling fauna, changes in benthic communities) will affect the nitrogen cycling at
the local scale. Furthermore, we will investigate how these changes interact with the effects of climate change
and/or the combination with aquaculture

Recente activiteiten en producten:

Door ongunstige weersomstandigheden en gebrek aan scheepstijd zijn de verankeringen tijdens de winter niet
verwijderd.
Met de multibeam is de aanwezigheid van minstens twee verankeringen bevestigd. Het uithalen van die
verankeringen wordt nu Simon Stevin terug operationeel is gepland begin juni
Na onderhoud/herstel worden ze terug uitgezet

24. Expo Operatie Noordzee 1944-45
Looptijd: Van 2018-09-20 tot 2021-01-03
Financiering: Subsidies aan beleidsdomein overschrijdende projecten en evenementen die de uitstraling van
Vlaanderen bevorderen (Minister-President van de Vlaamse Regering)
Project lead VLIZ: Jan Seys
Project coördinator: Sofie Pieters, Seafront Zeebrugge
Website: www.seafront.be/nl/operatie-noordzee

Expoin Seafront Zeebrugge over de bevrijding van Walcheren op 1 november 1944 door Canadese, Poolse,
Britse, Franse, Noorse, Nederlandse én Belgische troepen. Project in samenwerking met War Heritage Institute,
Westtoer, de Vlaamse overheid en de Nationale Loterij.

Recente activiteiten en producten:

De expo is ten gevolge van de lock-down tot nader order gesloten. Hierdoor is ook de scholenwedstrijd, met
apotheosemoment op 27 mei, komen te vervallen. Er wordt momenteel onderzocht om de expo te verlengen
tot september 2021 en om de scholenwedstrijd na de zomer te hervatten.

25. Genetic tool for Ecosystem health Assessment in the North Sea region (GEANS)
Looptijd: Van 2019-03-01 tot 2022-02-28
Financiering: Interreg
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt
Project coördinator: Annelies Debacker (ILVO)
Website: www.northsearegion.eu/geans/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4928

GEANS heeft als doel bestaande DNA-gebaseerde methoden te harmoniseren en te consolideren met oog op
hun hun toepassing voor de beoordeling van de gezondheid van ecosystemen in de Noordzee-omgeving. Een
DNA-sequentie-referentiebibliotheek zal worden gecompileerd, huidige methoden zullen worden
geoptimaliseerd en gestandaardiseerd, genetische indicatoren zullen worden ontwikkeld en er zal een
roadmap worden opgemaakt voor de implementatie voor het beheer.

Recente activiteiten en producten:

Voorbije periode heeft het VLIZ bijgedragen aan meerdere werkpakketten en verschillende doelstellingen.
Voor WP1 over Projectmanagement heeft het VLIZ actief deelgenomen aan de partner- en werkpakket
bijeenkomsten en de administratieve verplichtingen (trackingkosten en personeelskosten etc.) verzorgd. Het
VLIZ was aanwezig op de online GEANS-partnerbijeenkomst op 24 maart 2020. Het periodieke
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voortgangsrapport en financieel rapport voor Interreg zijn tijdig ingediend.
Voor WP2 over Communicatie heeft het VLIZ verder gewerkt aan het onderhoud van de GEANS-website op het
Interreg North Sea platform met behulp van het Umbraco CMS. Dit gebeurde wederom in samenwerking met
de WP2-werkpakketleider (ILVO).
Voor WP5 over de pilotstudies heeft VLIZ de leiding over een pilootstudie voor niet-inheemse soorten (NIS) in
havens. Er werd een algemene schets voor de pilot opgesteld en er werd een online bijeenkomst
georganiseerd met de deelnemende partners om het NIS-pilootstudieprotocol en de overeenkomsten en
bijzonderheden te bespreken. Voor de lokale implementatie van de NIS-pilot nam VLIZ in eerste instantie
contact op met de Haven van Antwerpen, maar door de COVID-19 maatregelen is er voorlopig geen toegang
mogelijk tot de geplande locatie. Daarom is besloten om de pilot te verhuizen naar de haven van Oostende.
VLIZ is gestart met de voorbereidingen van de pilot die de eerst volgende dagen van start zal gaan.
Voor WP6 over de vertaling van wetenschap naar producten heeft het VLIZ bijgedragen aan de discussies over
het ‘decision support framework’, een online tool die moet worden ontwikkeld voor de belanghebbenden en
waarin de project resultaten zullen worden opgenomen. Het VLIZ heeft in samenwerking met CEFAS een
ontwerp gemaakt voor deze tool.
Het VLIZ heeft ook verder actie ondernomen om het databeheer van de data die tijdens het project zal worden
verzameld te organiseren. VLIZ is gestart met het invoeren van metadata in IMIS, waardoor de GEANS-
metadata correct kunnen worden opgeslagen. Er is ook een MDA-bestandsstructuur gemaakt om gegevens te
archiveren. Een conceptversie van het datamanagementplan is afgerond en uitgedeeld aan de partners om het
databeheer proactief te ondersteunen. De partners zijn tijdens de partnerbijeenkomst op de hoogte gebracht
van de werkwijzen. Daarnaast is er een metadata sjabloon opgemaakt en gedeeld om het juiste
gegevensbeheer te ondersteunen.
De VLIZ bijdragen aan het project en de samenwerking met de betrokken partners en stakeholders verlopen
zoals gepland.

26. Hyperspectral and multi-mission high resolution optical remote sensing of aquatic
environments (HyperMaq)
Looptijd: Van 2016-12-01 tot 2020-11-30
Financiering: Belspo
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Project coördinator: Kevin Ruddick
Website: eo.belspo.be/en/stereo-in-action/projects/hyperspectral-and-multi-mission-high-resolution-
optical-remote-sensing
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4866

De komst van satelliet hyperspectraal sensoren biedt het potentieel om meer info te bekomen over aquatische
partikels. HYPERMAQ zal algoritmes ontwikkelen om informatie te bekomen over partikel grootte, type en
waar mogelijk over algen soorten. Veldwerk zal deze algoritmes moeten valideren. Continue metingen zullen
ook worden uitgevoerd voor satelliet product validatie, verder gedragen door het ontwerp en ontwikkeling van
een autonoom roterend platform voor hyperspectral spectroradiometer.

Recente activiteiten en producten:

tweede A1 publicatie behaald met ontwikkeling van PANTHYR
geen verdere ontwikkelingen

27. Implementing EOSC: ESFRI driven Open Science (EOSC ESFRI RDM)
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Looptijd: Van 2019-04-01 tot 2020-07-30
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein

Dit project zal ervaring en kennis opbouwen en acceptatie van de VSC-cloud resources door andere
wetenschappelijke domeinen versnellen. Dit zal de ESFRI's in staat stellen diensten te verlenen aan hun
gebruikersgemeenschappen in het kader van de European Open Science Cloud (EOSC). Dit project verenigt
twee ESFRI coördinerende instituten (VIB en VLIZ) die nog niet op Vlaams niveau hebben samengewerkt. Dit
project onderzoekt synergie in onderzoeksinfrastructuur en mogelijke samenwerkingen.

Recente activiteiten en producten:

er een tweede ronde van interviews met coordinatoren Vlaamse EFRIs georganiseerd, en de draft van het
rapport wordt op basis hiervan aangepast.
er werd in samenwerking met Elixir(VIB) en VSC een applicatie opgezet die de knowledge base en
samenwerkingen zal visualiseren.

28. Improving atmospheric correction and aquatic particle retrieval with bidirectional remote
sensing data (AQUALOOKS)
Looptijd: Van 2019-07-01 tot 2021-12-31
Financiering: Belspo
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Project coördinator: Kevin Ruddick
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4977

Het project heeft vooral een remote sensing objectieven (ontwikkeling van algoritmes en validatie van in situ
data voor “multilook” satelliet missies., maar beoogt tevens de verfijning en verdere ontwikkeling van het
autonoom radiometer platform PANTR dat door VLIZ tijdens het HYEPRMAQ project wordt ontwikkeld.

Recente activiteiten en producten:

integratie vanregensensoren en gps op het PANTHYR platform in uitvoering. Testen kunnen voorlopig niet
worden uitgevoerd wgs gn PANTHYR voorhanden. Alle drie units die tot nu toe werden gebouwd zijn in
gebruik op locatie

29. Integrated Carbon Observing System (ICOS.be)
Looptijd: Van 2012-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Thanos Gkritzalis
Project coördinator: Reinhard Ceulemans
Website: www.icos-belgium.be/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4293

ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en voorspellingen te
kunnen maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen.

Recente activiteiten en producten:

COVID-19 lockdown affected RV Simon Stevin and as a result labeling evaluation didn't start. T. Gkritalis has
contacted OTC and evaluation should begin within June 2020.
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August - September 2020: VLIZ will host the 1st ICOS OTC pCO2 systems intercomparison activity. This is an
international activity that will serve the Global pCO2 community. Activity postponed until June 2021, because
of COVID-19.
April 2020. Proposal for next 4 years of ICOS Flanders was submitted to the FWO-IRI call. Proposal was led by
UoA (Ivan Janssens). T. Gkritzalis was actively involved in the final document and provided all necessary
information for the VLIZ ICOS activities needs for the next 4 yeears (2021-2023).
CH4 isotopes paper "Carbon and hydrogen isotope signatures of dissolved methane in the Scheldt
estuary" (C. Jacques, et al, 2020) was accepted in Estuaries and Coasts.
Working on data from the 2019 PAP cruise using VLIZ ICOS systems on board the RRS Discovery
Working on data (pCO2, TA, DIC, pH) from GO-SHIP JC191 campaign

30. INTERcomparison of TIDal Estuaries in NW Europe (INTERTIDE)
Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Jelle Rondelez
Project coördinator: Universiteit Antwerpen
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4860

INTERTIDE focust op een inter-estuariene vergelijking van abiotische en biotische parameters om een inzicht
te krijgen in de ontwikkeling van deze systemen.

Recente activiteiten en producten:

Rondvraag gedaan naar data bij betrokken partners en UA
75% van de nodige data reeds ontvangen
Overleg rond Data Paper voor de Gironde

31. Joint European Research Infrastructure of Coastal Observatories: Science, Service, Sustainability
- JERICO-S3 (JERICO S3)
Looptijd: Van 2020-02-01 tot 2024-01-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt
Project coördinator: IFREMER-Laurent Delauney

JERICO-S3 biedt een state-of-the-art, fit-for-purpose en visionaire observationele RI, expertise en
hoogwaardige gegevens over Europese kust- en continentale zeeën, ter ondersteuning van onderzoek van
wereldklasse, high-impact innovatie en een venster van Europese excellentie wereldwijd.

Recente activiteiten en producten:

VLIZ takes part in the English Channel pilot super site and has contributed to the scientific strategy for the
ESFRI roadmap application. First meetings on the data management have started.

32. Marine recreational fisheries monitoring (RecVis)
      Recreatieve zeevisserijmonitoring
Looptijd: Van 2016-05-01 tot 2021-12-31
Financiering: FOD Leefmilieu (binnen Maatregelenprogramma KRMS); National Data Gathering Programme

Wetenschappelijke Commissie, 12 juni 2020 17



(NDGP); Provincie West-Vlaanderen; in-kind
Project lead VLIZ: Thomas Verleye
Website: www.recreatievezeevisserij.be
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4873

Ontwikkeling en uitvoering van een protocol voor de systematische monitoring van de recreatieve
zeevisserijsector (visserij-inspanning, plaatsbepaling, vangsten, etc.).

Recente activiteiten en producten:

verderzetting dataverzameling vangsten
annulatie veldmonitoring te wijten aan COVID-19 -> verplaatst naar het najaar 2020/2021
opmaak BIN rond impact lockdown op de recreatieve zeevisserij
voorbereidingen actualisatie R-script voor vangst-inschattingen

33. Marine Robotics Centre
Looptijd: Vanaf 2018-01-01
Financiering: Hercules
Project lead VLIZ: Wieter Boone
Website: www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre

VLIZ heeft een Marien Robotica Centrum opgezet om mariene innovatieve onderzoeksactiviteiten met
autonome platformen te stimuleren.

Recente activiteiten en producten:

Team has been working on proposals, Coastbuster 2.0, deployments (USV (SEPAM), AUV (Laachersee)), ROV
maintenance and installation of the MRC Lab. Furthermore, two engineering students were conducting their
thesis at MRC from February to end of May. 

34. Mission Atlantic (Mission Atlantic)
Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2025-08-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte
Project coördinator: Patrizio Mariani (DTU) - Ivo Grigorov (DTU)

Mission Atlantic wil het gecumuleerd effect van verschillende stressoren op de Atlanticsche Oceaan
onderzoeken. Dit project zal een geïntegreerd ecosysteem assessment opzetten voor verschillende subregios
van de Atlantische Oceaan, gebruik maken van bestaande data en nieuwe observatie technologieën. VLIZ is
verantwoordelijk voor het databeheer.

Recente activiteiten en producten:

Het Mission Atlantic project werd in mei door de Europese Commissie en alle partners ondertekend. Binnen
het datacentrum zal dit project overgedragen worden van het MarineLife+ team naar het GD&P (Geospatial
Data & Products) team.

35. North Sea Wrecks - an opportunity for blue growth (NSW)
      Noordzeewrakken - een opportuniteit voor blauwe groei
Looptijd: Van 2018-11-01 tot 2022-10-31
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Financiering: Interreg
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke
Project coördinator: Sünhilde Kleingartner, German Maritime Museum, Bremerhaven
Website: northsearegion.eu/nsw/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4921

Het project zal tools voorzien die nodig zijn voor planners, respons organisaties, economische actoren en
andere belanghebbenden om risico's over wrakken en munitie in de Noordzee te beoordelen en oplossingen
voor risicomitigatie voor te stellen.

Recente activiteiten en producten:

Voor de lockdown werden nog sedimentstalen genomen rondom twee wrakken (John Mahn & Empire
Blessing). Deze werden overhandigd aan UGent en OD Natuur voor respectievelijk microbiële en chemische
analyse (olie-derivaten). Er werden eveneens passive samplers en mosselen geplaatst op het wrak van de John
Mahn voor de Universiteit van Kiel (projectpartner NSW). Door de lockdown zijn deze nog niet gerecupereerd.

De VLIZ-bijdrage aan internationale cruises in Duitsland (AWI) & Denemarken (Aarhus Universiteit) zijn
vanwege de lockdown opgeschort. Er dient nu met de projectpartners worden afgesproken hoe de lockdown
het project verhinderd, en of we een alternatieve planning kunnen voorstellen aan Interreg.

36. PhD - Automated classification of plankton images through the integration of genomic,
morphological and environmental data
      PhD - Automatische classificatie van plankton beelden door integratie van genetische,
morfologische en milieugegevens
Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2023-10-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Nick Dillen

Noch automatische beeldclassificatie noch DNA gebaseerde methoden kunnen de gemeenschapsstructuur van
plankton op een adequate manier beschrijven. We ontwikkelen een geïntegreerde werkprocedure die de sterke
punten van elke methode benut.

Recente activiteiten en producten:

Exploratory genetic lab work is being performed by Pascal.
Sampling continued during LifeWatch campaigns where possible.
Image database cleanup.
Development classification/validation framework.

37. Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders (PLUXIN)
Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2023-08-31
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Gert Everaert

A first prerequisite to take effective plastic remediation measures is to know where and when action should be
taken. A central objective in this project is to develop a two-dimensionsal-horizontal (2DH) plastic dispersal
model. The model will be calibrated and validated with experiments and field sampling data.Plastics will be
identified from remote sensing reflectance data through image recognition algorithms (‘Machine Learning’),
hence resulting in an automated plastic detection method.
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Recente activiteiten en producten:

Project granted.

Start foreseen on September 1st. 
First partner meeting on September 2nd.
Official kick-off on November 9th.

38. PROspection for BIOactive compounds in the North Sea (PROBIO)
Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2022-04-30
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker

Het mariene milieu biedt een grote verscheidenheid aan biologische bronnen die potentiële bioactieve
verbindingen bevatten. Dit project wil het ondergewaardeerde potentieel van een selectie van lokale
organismen ontrafelen door hun bioactieve verbindingen te screenen. Dit project zal een essentiële
kennisbasis genereren om mogelijke commerciële toepassingen te identificeren die verder onderzoek zullen
stimuleren om nieuwe commerciële ontwikkelingen in verschillende sectoren te stimuleren.

Recente activiteiten en producten:

Meetings:

Op 5 mei 2020 vond de tweede project meeting plaats. VIB stelde de eerste resultaten voor uit de
teststalen. De partners staan klaar om grotere hoeveelheden stalen te verwerken. 
Volgend meeting wordt in november 2020 gepland. 

Staalnames:

In februari werd langs de kust enkel teststalen verzameld. 
In maart werd de eerste staalnamereeks slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Dit als gevolg van de corona
crisis. Met de verzamelde stalen kan bijgevolg geen volledig beeld gevormd worden voor het eerste
seizoen. Desalniettemin bieden de eerste stalen alle partners de mogelheid hun protocol waar nodig
aan te scherpen en eventuele bottlenecks te identificeren. 
De juni campagne is ondertussen opgestart. Staalnames vinden zowel plaatsen aan boord van de Simon
Stevin als op de spuikom.
In overleg met de Blauwe Cluster wordt een eventuele projectverlenging van 3 maanden bekeken
teneinde de maartcampagne van 2020 in maart 2021 in te halen.
Het opstellen van de uiteindelijke soortenlijst met 50 soorten wordt uitgesteld tot na de eerst volledige
staalnamecampagne (maw juli 2020). 

39. Providing an open collaborative space for digital biology in Europe (EOSC-LIFE)
Looptijd: Van 2019-03-01 tot 2023-02-28
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Marc Portier

EOSC-Life brengt de 13 biologische en medische ESFRI-onderzoeksinfrastructuren (BMS RI's) samen om een
open onderzoeksomgeving te creëren voor digitale biologie. Het project wil een antwoord bieden op de
uitdaging van het analyseren en hergebruiken van de enorme hoeveelheden gegevens die door de
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biowetenschappen worden geproduceerd. Door gegevens en analyse tools in een Europese cloud te
publiceren, wil EOSC-Life mogelijkheden creëren voor de bredere onderzoeksgemeenschap.

Recente activiteiten en producten:

Recente activiteiten en producten:

Attended the General Assembly (March) 
Taking up on invitation to extend the already delivered work on Provenance management (WP6)
Regular and frequent TCs for WP1,2,6,9.

40. Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and data systems.
(LIFEWATCH.BE)
      Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
Looptijd: Vanaf 2012-04-01
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt
Website: www.lifewatch.be
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4139

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en milieu
impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits observatoria,
databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in samenwerking met INBO de
Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.

Recente activiteiten en producten:

LIFEWATCH KPIs 2019-2020

De voortgang van de KPIs wordt bijgehouden in een KPI-logboek.

ALGEMEEN

De lancering van de LifeWatch Maritime Industry Advisory Board op 8 mei werd uitgesteld naar het
najaar door de Corona-crisis (nog geen datum gekend). De Blauwe Cluster wordt hierbij nauw
betrokken, en er zijn ook gesprekken met het VSC.
De tweede editie van het Empowering Biodiversity Research (EBR) Symposium (14-15 mei 2020) werd
uitgesteld naar het voorjaar van 2021 (nog geen datum gekend).
De EBR gerelateerde Research Data Management Workshop (1-2 april) werd afgelast.
Ook de LifeWatch ERIC Annual Conference (27-29 mei, Ljubljana) werd uitgesteld naar het najaar (nog
geen datum gekend).
De nieuwe LifeWatch proposal werd ingediend op 15 april.
Er werd gevraagd om input te leveren voor de LifeWatch ERIC cost book voor de Belgische Node.
Het LifeWatch jaarrapport 2019 is in voorbereiding.
Er wordt momenteel gezocht naar een geschikte datum voor de volgende LifeWatch.be Users &
Stakeholders Meeting (moet nog in 2020 plaats vinden).

COMMUNICATION, OUTREACH AND VALORIZATION

Er wordt een “LifeWatch Communication and Valorization Strategy” opgesteld.
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We ontvingen een doos met gadgets (notitieboekjes, balpennen, bagagelabels, pins en magneetjes) van
de LifeWatch ERIC om uit te delen op evenementen.
Er werden LifeWatch Belgium stickers gemaakt.
De brochure van “LifeWatch for Industry” is klaar om te laten printen.
In samenwerking met de LifeWatch ERIC is er een national leaflet voor LifeWatch Belgium in de maak.
Er werden verschillende industriële user stories gepubliceerd op de LifeWatch.be website.
Er werd een analyse gemaakt wie de gebruikers van de Vlaamse LifeWatch infrastructuur zijn. Deze
analyse werd ook toegevoegd in de nieuwe LifeWatch proposal.
Op 19 maart (Taxonomist Appreciation Day) werd de WoRMS top-10 van mariene soorten gelanceerd
via een persbericht, webpagina op LifeWatch.be, en verschillende Twitter berichten.
De LifeWatch Communicator Group Meeting wordt maandelijks georganiseerd door LifeWatch Italia.
VLIZ woont deze conference calls bij als communicatie afgevaardigde voor de Belgische LifeWatch node.
De bedoeling van deze vergadering is om overkoepelende LifeWatch communicatieactiviteiten te
bespreken zoals de LifeWatch ERIC News Letter, input voor de lifewatch.eu website, promo voor
evenementen, enz.
De LifeWatch Twitter-account (https://twitter.com/LifeWatchVLIZ) en de nieuwssectie op de
LifeWatch.be homepage (http://www.lifewatch.be/news) worden voortdurend actief gebruikt om nieuws
te verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten.
Een selectie van deze nieuwsberichten wordt ook opgenomen in de LifeWatch ERIC News Letter en de
Biodiversity Newsflash van het Belgisch Biodiversiteitsplatform.

SPECIES INFORMATION BACKBONE
De verschillende activiteiten van de Species Information Backbone componenten staan opgelijst onder hun
respectievelijke projecten. We verwijzen naar:

Aphia
WoRMS - World Register of Marine Species
EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System
IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera
BeRMS-2020 – Innovative Census of Belgian Marine Life
CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team
Support OBIS – VLIZ-support provided to international OBIS
EMODnet Biology Phase III
Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names

OBSERVATORIUM
Maandelijkse LifeWatch staalnames campagnes
Operationeel

Staalnames in maart en april konden niet doorgaan.
Vanaf mei worden staalname campagnes opnieuw gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd.
Verzamelde stalen en meetgegevens werden verwerkt, gedocumenteerd, gearchiveerd en verspreid via
gekende kanalen.

Optimalisatie

Verdere aanpassingen datastructuur voor registratie van de biologische stalen in MIDAS.
Interne checklist opgemaakt voor voorbereiding staalname campagnes.
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Valorisatie

Input voor beschrijving van staalnames als covid-19 T0 metingen in VLIZ nieuwsbericht.

Marine genomic observations
Operationeel:

Maandelijkse OSD staalnames en verwerking.
3 ARMS units uitgezet in Belwind voor 2020 opnames.
Stalen en metadata aangeleverd voor 2019 observaties.

Optimalisatie: Meer uitgebreide interne rapportering + online beschrijving.
Valorisatie: Bijdragen aan beschrijvend artikel Europees ARMS/MBON initiatief.

Plankton imaging systems
Operationeel

Flowcam: staalverwerking meest recente campagnes.
VPR 1x ingezet tijdens LifeWatch campagne (20/05/20).

Optimalisatie

Zooscan: opstart labowerk om variabiliteit van stalen en scanner in te schatten; gebruik lengtemetingen.
Flowcam: start labowerk variabiliteit phytoplanktonstalen.
VPR learning set uitgebreid (+-85.000 validaties).
VPR: clean-up code om data op te laden naar MongoDB.

Valorisatie

Flowcam datapaper: revisie van coauteurs afgewerkt. Voorbereiding tot indienen bij Biodiversity Data
Journal.
Revisies ontvangen van coauteurs voor het manuscript van gemeenschapsstructuur en dynamiek van
copepoda in BPNS. Deze werden geimplementeerd.
JERICO-NEXT cruise 2017 paper: Inleiding-materiaal en methoden, resultaten geschreven, discussie
gestart. Het wordt begin juni naar alle co-auteurs gestuurd.
Technisch rapport over gegevenskwaliteit van ZooScan-gegevens, chla-pigmentgegevens en FlowCam-
gegevens voor MSFD doeleinden: doorlopend.
Rapport van specifieke taxa van Zooscan voor industriële doeleinden: doorlopend.

Echolocation & noise monitoring systems
Operationeel:

7 cpod stations uitgelezen en uitgezet, data in ETN database opgeladen.
Soundtrap uitgezet aan de Westhinder voor continue opnames van achtergrond geluid.
Onderwateropnames tijdens corona periode.
Clicks validation DB.

Optimalisatie:
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Python package voor de berekening van akoestische features onderwateropnames.
Python package voor het uitlezen van data van de hydrofoons (https://github.com/lifewatch
/pyhydrophone).
Porpoise click detectie en classificatie. Vergelijking tussen HF soundtrap detecties en CPOD detecties
door middel van PorCC (classificatie algorithme).
Vleermuisdata van 'myotis' en 'nyctaloid' groep doorgestuurd naar experten voor validatie.

Valorisatie

Samenwerking opgestart met Dr B. Berges (WUR) om foraging behaviour te gaan analyseren van 1 jaar
data verzameld met het passief akoestisch cetacean netwerk met de tripodes op de zeebodem.
Overleg met de Blauwe Cluster rond activiteiten en interesse onderwatergeluid.

Animal biotelemetry systems
Operationeel

Netwerk BPNS, WS1 en WS3 uitgelezen. Netwerk WS2 gedeeltelijk uitgelezen (nog 12 stations te doen).
Jaarlijks onderhoud bird tracking netwerk uitgevoerd.

Optimalisatie

Aanpassing databank ETN in uitvoering: uitwisseling ETN-OTN databank; incorporatie DST.

Valorisatie

Manuscript Manuscript Receiver frame: accepted.
Opiniepaper beheer diadrome vissoorten: in review in Frontiers in Ecology and the Environment.

DATA ARCHEOLOGIE

De 4DAEMON datacollectie werd afgewerkt: 12 datasets werden beschikbaar gemaakt in EurOBIS, en 1
dataset werd niet geschikt bevonden voor EurOBIS.
De Spuikom datacollectie werd afgewerkt: 10 datasets werden beschikbaar gemaakt in EurOBIS, en 1
dataset werd niet geschikt bevonden voor EurOBIS.
De Zooplankton datacollectie is in progress: 4 datasets werden reeds beschikbaar gemaakt in EurOBIS,
2 datasets worden nog verwerkt.
De BMB datacollectie is in progress: 29 datasets werden reeds beschikbaar gemaakt in EurOBIS, en 7
datasets zijn klaar om opgeladen te worden. Deze collectie bevat in totaal 65 datasets.
Het digitalisatie proces van de expeditie datasets is nog gaande. Omdat er dit jaar geen jobstudenten
worden aangenomen door de Corona crisis, zal dit digitalisatie werk wat vooruit geschoven worden.

DATA SYSTEMS

E-lab: Er wordt samen met het werkpakket rond data services (WP4) gebrainstormd hoe het LifeWatch
e-Lab en de data services geoptimaliseerd en uitgebreid kunnen worden. Een volgend overleg is
gepland voor 27 mei.
Aphia: geen grote updates te vermelden.
ETN: de link naar MDA is nu geïmplementeerd. Er werd een analyse gestart om andere technologieën in
de databank te incorporeren. Er werden verschillende bugs opgelost. Verder wordt er gewerkt aan de
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documentatie in GitHub van het ETN R package (https://github.com/inbo/etn).
Er is nu een docker in productie: MDA (tusd, companion, geohealthcheck).
De MongoDB in VLIZ werd geüpgraded naar versie 4.2. De upgrade van de MongoDB in IFCA is nog
lopende, door synchronisatieproblemen met de VLIZ MongoDB.
Een nieuwe Python package “PyHydrophone” (om gemakkelijk hydrofoon bestanden te kunnen inlezen)
is nu publiek beschikbaar via https://github.com/lifewatch/pyhydrophone.
VSC: hun machines draaien nu RShiny en MongoDB. Er werd al een synchronisatie gedaan van alle open
LifeWatch data die bij ons beschikbaar wordt gemaakt via MongoDB naar VSC.
Co-auteur op een paper met Tom Webb rond “Linking dimensions of global marine animal diversity”,
waarbij VLIZ de WoRMS links vs BHL, GenBank, enz. heeft aangeleverd. Over deze paper zal er ook een
user story geschreven worden voor op de LifeWatch.be website.

DATA SERVICES

E-lab: Er wordt samen met het werkpakket rond data systems (WP3) gebrainstormd hoe het LifeWatch
e-Lab en de data services geoptimaliseerd en uitgebreid kunnen worden. Een herwerking van de back-
end is de grootste prioriteit. Een volgend overleg hiervoor is gepland voor 27 mei.
Data explorer: Er werden verschillende verbeteringen aan de front-end van de LifeWatch Data Explorer
doorgevoerd. Er werd feedback gevraagd aan de gebruikers van de data explorer.
OpenCPU package: Er wordt gewerkt aan een platform om alle LifeWatch data beschikbaar te maken,
gebaseerd op OpenCPU, en een R package om deze data beschikbaar te maken.

DATA PRODUCTEN

Species abundance: Er wordt gewerkt aan een data product rond abundantie van plankton soorten, en
hoe bepaalde plankton gegevens gebruikt kunnen worden om fouling te voorspellen (interessant voor
de maintenance in de offshore industrie). Dit vloeit voort uit het werk rond plankton producten voor de
MSFD en NARA rapportering.
Invasives: een data product rond invasieve soorten staat op de planning, maar werd nog niet opgestart.
De LifeWatch Species Information Backbone (WoRMS en MarineRegions) wordt gebruikt in het World
Ocean Assessment Report II, Leen Vandepitte en Lennert Schepers zijn co-auteur van het hoofdstuk over
mariene benthische invertebraten. Dit is momenteel onder review. Nadien zal hier ook een user story
over geschreven worden voor op de lifewatch.be website.
BVM: een data product rond de biologische waarderingskaart staat op de planning, maar werd nog niet
opgestart.

MEETINGS

Afgelast - 18 maart 2020, Oostende, België: 20ste VLIZ Marine Science Day 2020
Uitgesteld - 31 maart – 3 april 2020, Willemshaven, Duitsland: IceAge Workshop
Afgelast - 1-2 april 2020, Brussel, België: Research data management workshop: Hands-on
introductions to research data management and publication
Uitgesteld - 20-23 april 2020, Leipzig, Duitsland: sDiv traits workshop
Uitgesteld - 13-15 mei 2020, Brussel, België: LifeWatch-WoRMS Porifera Editor Workshop
Uitgesteld - 14-15 mei 2020, Brussel, België: Empowering Biodiversity Research Symposium II
Remote - 8-12 juni 2020, Oostende, België: EMODnet Biology WP2-WP3 Workshop
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PUBLICATIES
Enkele recente belangrijke publicaties op basis van LifeWatch werk staan hieronder opgelijst. De volledige lijst
is terug te vinden op http://lifewatch.be/en/publications.

Rees, T.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W. (2020). All genera of the world: an overview and
estimates based on the March 2020 release of the Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
(IRMNG). Megataxa 1(2): 123-140. https://hdl.handle.net/10.11646/megataxa.1.2.3
Lear, D.; Herman, P.; Van Hoey, G.; Schepers, L.; Tonné, N.; Lipizer, M.; Müller-Karger, F.E.; Appeltans,
W.; Kissling, W.D.; Holdsworth, N.; Edwards, M.; Pecceu, E.; Nygård, H.; Canonico, G.; Birchenough, S.;
Graham, G.; Deneudt, K.; Claus, S.; Oset, P. (2020). Supporting the essential - Recommendations for the
development of accessible and interoperable marine biological data products. Mar. Policy 117: 103958.
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2020.103958
Mortelmans, J.; Ollevier, A.; Hernandez, C.; Deneudt, K. (2020). LifeWatch biodiversity data: trends and
dynamics of Copepods in the Belgian Part of the North Sea, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ
Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special Publication, 84: pp. 67
Ollevier, A.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Vandegehuchte, M. (2020). Population dynamics of Noctiluca
scintillans in the Belgian part of the North Sea and its effect on small gelatinous plankton, in: Mees, J. et
al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 2020. VLIZ Special
Publication, 84: pp. 32

41. Research on the environmental effects of the Sigma plan (OMES)
      Onderzoek Milieu effecten Sigma plan
Looptijd: Vanaf 2011-01-01
Financiering: Subcontract Universiteit Antwerpen
Project lead VLIZ: Jelle Rondelez
Project coördinator: Universiteit Antwerpen
Website: www.omes-monitoring.be/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4072

Multidisciplinair monitoringsprogramma in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en uitgevoerd door het
OMES consortium sinds 1995. Verschillende componenten van het ecosysteem worden bemonsterd:
waterkwaliteit, koolstofcyclus, fytoplankton, zoöplankton, microfytobenthos, primaire productiviteit en
sedimentkarakteristieken.

Recente activiteiten en producten:

Gevraagde ontwikkelingen en vebeteringen aan de databank afgewerkt
Nota opgemaakt voor onderhandelingen omtrent nieuw contract

42. ScheldeMonitor: knowledge and information system for research and monitoring on the Scheldt
Estuary (ScheldeMonitor)
      ScheldeMonitor: portaal voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium
Looptijd: Vanaf 2004-08-01
Financiering: Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie
Project lead VLIZ: Jelle Rondelez
Project coördinator: AMT MOW - RWS
Website: www.scheldemonitor.org
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4276
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De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in
het Schelde-estuarium. Dit portaal geeft u een overzicht van publicaties, instituten, projecten, datasets,...
gerelateerd aan het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium en biedt toegang tot meetwaarden
en dataproducten zoals kaarten, indicatoren en grafieken.

Recente activiteiten en producten:

Nieuwe website wordt ontwikkeld en vertaald
Voorbereiding Deeltaak 15 (opzet RStudio en RShiny omgeving)
Overleg rond T2021 en de nodige acties daaromtrent
Overleg en voorbereiding van het nieuwe contract

43. SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data
management (SeaDataCloud)
Looptijd: Van 2016-11-01 tot 2020-10-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Lennert Schepers
Website: www.seadatanet.org
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4869

Seadatacloud werkt aan verbeterde, meer peformante Seadatanet services op basis van HPC technologie en
cloud computing. Seadatacloud zet een Virtuele Onderzoeks Omgeving (VRE) op waarin onderzoekers
verschillende functionaliteiten ter beschikking krijgen om oceanografische data producten te kunnen
berekenen op basis van in situ en remote sensing data.

Recente activiteiten en producten:

De Biological QC tool die werd ontwikkeld en opgezet in de SeaDataCloud VRE werd voorgesteld op de
Technical Task Group meeting. De bijhorende Deliverable (D10.12) werd opgeleverd. Lennert Tyberghein en
Joana Beja zitten in het review panel van de IMDIS conferentie, die wordt georganiseerd door SeaDataCloud.

44. SeaWatch-B (SeaWatch-B)
Looptijd: Vanaf 2014-01-01
Financiering: Philantropy
Project lead VLIZ: Jan Seys
Website: www.seawatch-b.be/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=137618

Door tien metingen te verrichten (o.a. temperatuur, menselijke aanwezigheid, talrijkheid kwallen-pieren-
schelpen-vissen-kreeftachtigen, archeologische vondsten, zwerfvuil) volgen burgerwetenschappers de
evolutie van de zee op (klimaatswijziging, exploitatie levende rijkdommen, evolutie invasieve soorten,
ruimtelijk beleid, …). Dit programma levert sinds 2015 unieke data op lange termijn over de toestand van
onze kustwateren. Momenteel zijn 20 SeaWatchers actief.

Recente activiteiten en producten:

Het burgerwetenschapsproject SeaWatch-B is intussen al aan zijn zesde jaar bezig. Na het publiceren van een
eerste overzichtsrapport met resultaten van ca 100 surveys (periode juni 2014-juni 2018), wordt nu verder
gewerkt aan de input van de nieuwe data (een extra 60 surveys). De SeaWatchers hebben tijdens de corona-
maand april 2020 extra surveys uitgevoerd om de effecten van de lockdown op het strandgebeuren te kunnen
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inschatten. Door deze bijzondere omstandigheden is er dit jaar nog maar één opleidingsmoment geweest, nl.
de schelpenopleiding in aanloop naar de Grote Schelpenteldag 2020.

45. STEM4sea, de zee als context voor STEM-educatie in het basisonderwijs (STEM4sea)
Looptijd: Van 2019-09-01 tot 2021-06-30
Financiering: Provincie
Project lead VLIZ: Evy Copejans
Project coördinator: Anne Dierickx
Website: sites.google.com/sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be/stem4sea/home?authuser=0

VLIZ ontwikkelt samen met de basisschool St.Lodewijkscollege uit Brugge een pakket aan STEM-activiteiten
over de zee voor leerkrachten uit het lager onderwijs. Met steun van de provincie West-Vlaanderen.

Recente activiteiten en producten:

Drie activiteiten zijn volledig uitgewerkt: 

- Reis rond de wereld voor de eerste graad (over transport op het water). 
- De zee kwam door de brievenbus voor de tweede graad (over zeespiegelstijging). 
- Zeezucht voor de derde graad (het bouwen van een onderzeeër). 

46. Sustainable Marine Ecosystem Services (SUMES)
Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2023-08-31
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Gert Everaert

The SUMES project aims to develop a model to assess the impact of human-induced changes on the
ecosystem, its structure (e.g. biodiversity) and function (e.g. food chains, biogeochemistry), its capacity to
provide marine ecosystems goods and services (e.g. sequestration of carbon) and subsequent consequences.

Recente activiteiten en producten:

Project granted.

Official start foreseen on October 1st.
Kick off meeting will be organised on October 21st.

47. Tracking Invasive Alien Species (TrIAS)
      Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid
en beheer
Looptijd: Van 2017-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: BRAIN
Project lead VLIZ: Thomas Verleye
Website: www.trias-project.be
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4867

Faciliteren van data mobilisatie rond niet-inheemse soorten (NIS) vanuit diverse bronnen. Opmaak van
Belgische 'checklist' en ontwikkelen van NIS-indicatoren en datagedreven risico-evaluaties.
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Recente activiteiten en producten:

actualisatie van het Harmonia+ protocol met het oog op de integratie van mariene soorten in de risk
assessments

Projecten interne financiering (32)

1. Coastal tourism valuation
Looptijd: Van 2019-11-19 tot 2022-03-31
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Edward Knapp

Naarmate de ontwikkelingsdruk op de Belgische kust toeneemt, concurreren toerisme en recreatie steeds
vaker om de toegang tot de zee en “blue space” met industrie, natuurbehoud en kustbescherming. Dit project
beoordeelt de waarde van recreatieve en esthetische kustvoorzieningen in de West-Vlaamse
vakantieverhuursector, en hoe deze voorzieningen kunnen worden beïnvloed door alternatief landgebruik.

Recente activiteiten en producten:

This project is currently in the data analysis phase.  86,220 monthly observations of coastal rental units
between Mach 2019 and February 2020 are being analysed to determine the impact of coastal proximity, sea
views, and distance to natural amenities and port areas on tourist rental revenue. De Blauwe Cluster was
introduced to this data and updated on the project's progress on April 21st, 2020.  Another meeting with De
Blauwe Cluster has been scheduled for May 28th to discuss preliminary regressions and results.  A parallel
research line analysing the impact of lost tourism revenue during the corona crisis, particularly with respect to
the grocery and tourist accomodation industry is also being explored.

2. Colonization processes of ecosystem engineers
    Kolonisatieprocessen bij ecosystem engineers
Looptijd: Vanaf 2019-12-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Pascal Hablutzel

In deze onderzoekslijn willen we de kolonisatie van ondiepe zandvlakten en harde substraten, zoals in het
kader van kustverdedigingsinfrastructuur door ecosystem-engineers zoals polychaeten en schelpen
bestuderen. We willen te weten hoe het substraat en de geassocieerde gemeenschappen het kolonisatieproces
beïnvloeden en in welke mate kunstmatige habitats de kolonisatie van omliggende gebieden door
populatiebiologische processen (bvb. source-sink-dynamieken) kunnen bevorderen.

Recente activiteiten en producten:

Protocollen voor de eerste labo-experimenten worden uitgewerkt.

3. Commercial names seafood in Belgium
    Handelsbenamingen vis en zeevruchten in België
Looptijd: Vanaf 2015-10-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey
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In het kader van de EU-verordening Nr. 1379/2013 moet België een lijst opstellen met de te gebruiken
handelsbenamingen voor vis en zeevruchten in de drie landstalen. VLIZ geeft, in samenspraak met ILVO,
advies aan FOD Economie bij het opstellen van de lijst die in het Koninklijk Besluit en Ministerieel Besluit zal
worden opgenomen.

Recente activiteiten en producten:

De BIN en latere aanpassingen vormen Belgische input voor het informatiesysteem van
handelsbenamingen van visserij- en aquacultuurproducten, beheerd door DG MARE
(gevolg van MTFAP EG meeting) - ongoing.

4. Concours Olivier Roelinger
Looptijd: Vanaf 2011-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey
Website: www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-
olivier-roellinger/

Jaarlijkse internationale kookwedstrijd waarbij koks in opleiding en jonge professionele chefs gestimuleerd
worden om te werken met duurzame vis en zeevruchten. VLIZ verleent medewerking bij de communicatie en
de jurering. Geörganiseerd door Ethic Ocean, Ferrandi Paris en internationale partners.

Recente activiteiten en producten:

Door Corona-maatregelen werden alle jureringen in de Europese wedstrijd gecancelled.

5. Corona survey: Outdoor activities during the Coronavirus epidemic (Corona survey)
Looptijd: Van 2020-04-15 tot 2020-07-31
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

Survey to evaluate the hypotheses that (1) visits to the coast are associated with a higher mental health than
visits to green/urban spaces and (2) visits to the coast and other outdoor spaces trigger emotions of awe and
nostalgia and these emotions positively mediate the relationship between these visits and mental health.

Recente activiteiten en producten:

Currently > 600 complete respondents.

Intermediate analysis will be performed based on respondents up to 10 June and communication on this will
happen end of June.
Survey remains open to see time lag effect of the confinement.

6. Dag van de Wetenschap
Looptijd: Vanaf 2012-11-25
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Bart De Smet
Project coördinator: Technopolis

De Dag van de Wetenschap is een initiatief van de Vlaamse overheid, die van de Dag van de Wetenschap een
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jaarlijks terugkerend gebeuren maakt. De Dag van de Wetenschap wordt gecoördineerd door Technopolis en
georganiseerd in samenwerking met de associaties van de Vlaamse universiteiten en hogescholen,
wetenschappelijke instellingen en verenigingen, musea, bedrijven en federaties.

Recente activiteiten en producten:

De voorbereidingen voor de 2020 editie van de Dag van de Wetenschap zijn van start gegaan. Voor het 20jarig
bestaan van VLIZ zal het concept dit jaar iets anders zijn en zullen we de activiteiten spreiden over een groter
gebied tussen VLIZ, MSO, Simon Stevin (Vuurtorendok) en strand.

7. Deep History: Revealing the palaeo-landscape of the southern North Sea (Deep History)
    Paleolandschap en archeologie in de zuidelijke/centrale Noordzee
Looptijd: Vanaf 2018-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Tine Missiaen
Website: www.vliz.be/en/palaeolandscape-research

Onderzoek van het laat-glaciale paleolandschap van de zuidelijke Noordzee - de aanwezigheid van een
proglaciaal ijsmeer en grote riviersystemen, en mogelijke link met het verdronken land van ‘Doggerland’.

Recente activiteiten en producten:

The planned RV Belgica survey to the Brown Bank in April 2020 was cancelled. Instead further work was done
on further processing of the existing data, both sparker and MTPES. Interpretation of the MTPES data in two
small subareas was undertaken in close collaboration with Bradford University. Interpretation of the sparker
data was undertaken as part of a MSc thesis (Karel Uvin, Ghent University). In collaboration with Leeds
University a comparison is being made with commercial (windfarm) data from neighbouring areas off the
Dutch and UK coast. An application for funding was made at the Royal Society (UK) to host a meeting on sea-
level studies. First steps are taken for the preparation of a ERC Synergy grant in collaboration with UK, German
and Danish colleagues.

8. Historic fisheries value chains
Looptijd: Van 2019-11-19 tot 2022-12-30
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Edward Knapp

Naarmate de werkgelegenheid in de visserijsector afneemt, wordt het steeds belangrijker om na te gaan hoe
gemeenschappen zich kunnen aanpassen aan deze sociaal-economische verschuiving. Dit project kijkt naar
historische gegevens om te analyseren hoe vissersgemeenschappen zich in het verleden hebben aangepast
aan sectorale schokken. De volgende specifieke onderzoeksvragen worden hier kwantitatief behandeld: hoe
past de primaire visserijsector in lokale en regionale waardeketens?

Recente activiteiten en producten:

I have consulted with Yves Segers of KU Leuven on the overall project plan which he has approved.  Yves has
agreed to forward the two master's thesis proposals included in this project to his next cohort of master'
students in September.  I have also briefed Torsten Feys on this project since he will be joining the VLIZ
research team this autumn and has a background in economic history.

9. Historical maps of the coastal zone (HisGISKust)
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    Historische kaarten van de kustzone
Looptijd: Vanaf 2015-07-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Jelle Rondelez
Website: www.vliz.be/hisgiskust
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4697

In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de eeuw die specifieke informatie over de
Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten. De kaarten worden gegeorefereerd zodat ze op
een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd en vergeleken worden. Van elk van de kaarten worden de
afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking tot onder meer de
nauwkeurigheid vrij aangeboden aan eindgebruikers.

Recente activiteiten en producten:

Geen recente ontwikkelingen

10. Innovative Census of Belgian Marine Life (BeRMS-2020)
      Innovatieve telling van het Belgische Mariene Biodiversiteit
Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte

Dit project realiseert een geactualiseerde soortenlijst voor het Belgische deel van de Noordzee. Deze wordt
samengesteld op basis van literatuur, observaties en soortenwaarnemingen door het publiek. Het project zal
ons in staat stellen om duidelijk te communiceren over het aantal soorten in het Belgisch deel van de
Noordzee, en aan te geven welke soorten in de laatste 10 jaar bijvoorbeeld niet meer werden waargenomen of
nieuw voorkomen in onze regio.

Recente activiteiten en producten:

Gezien de originele tijdslijn van dit kapstok-project niet kan worden behouden, en de betrokken afdelingen
niet de nodige tijd hier aan kunnen besteden, werd beslist om dit project op de achtergrond te houden. Daar
waar mogelijk zullen interne initiatieven - in kader van lopende projecten - blijven gelinkt worden aan
BeRMS-2020, maar zien we 2020 niet langer als het eindpunt.

11. International Ocean Literacy Survey (IOLS)
      Wereldwijde Oceaangeletterdheid Toets
Looptijd: Vanaf 2018-04-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Jan Seys
Project coördinator: Craig Strang

De Amerikaanse universiteit van Berkley organiseert een wereldwijde survey bij 16-18 jarigen naar hun kennis
over de oceaan en haar karakteristieken. VLIZ vertegenwoordigt hier de Belgische insteek en speelde ook zijn
rol bij het aanmaken en vertalen van de toets, via zijn contacten met de globale OL gemeenschap.

Recente activiteiten en producten:

De survey is afgerond en het is wachten op de eerste publicaties met resultaten.
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12. Meta-analysis of existing data to quantify the relative contribution of environmental drivers to
North Sea plankton dynamics
      Relatieve contributie van multiple stressoren op de plankton dynamiek en energiefluxen in de
Noordzee
Looptijd: Van 2018-08-01 tot 2020-06-30
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

Het doel van dit onderzoek is om te kwantificeren welke van deze milieuvariabelen het belangrijkst zijn in de
biomassacycli van zoo- en phytoplankton en hoe de energiefluxen tussen de verschillende trofische niveaus
mogelijks wijzigden in de loop der jaren.

Recente activiteiten en producten:

Analyses almost finished and some promising results have been generated. Currently in the face of writing
down a manuscript, expected to be submitted end of June.

13. Microplastics: an emerging contaminant of concern?
      Microplastics: een zorgwekkende opkomende contaminant?
Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2020-06-30
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

We performed an environmental risk assessment for microplastics (< 5 mm) in the marine environment by
estimating the order of magnitude of the past, present and future concentrations based on global plastic
production data.

Recente activiteiten en producten:

Manuscript submitted to journal 'Environmental Pollution'
Reviews received and a revised version will be submitted by the end of June. 

14. Oceanographic drivers of the heat exchange at the front of Store Glacier
Looptijd: Van 2019-08-01 tot 2020-11-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Wieter Boone

De interactie tussen oceanen en gletsjers bepalen in grote mate de hydrografie van ijsfjorden. Store Glacier in
Ummannaq is een unieke en relatief toegangkelijke. De Store gletsjer heeft geen ijstong of grote hoeveelheden
ijs dicht bij de terminus, en daarom kunnen meetinstrumenten dicht (op minder dan 10 km) bij de terminus
geplaatst worden. Seizoenale data van deze locatie zal er voor zorgen dat we beter inzicht krijgen in de
temporele dynamiek in deze unieke ecosystemen.

Recente activiteiten en producten:

Greenland is closed for tourism/researchers until further notice, checking how we will be able to retrieve the
moorings under the new circumstances.

Lorenz Meire from NIOZ is currently in Nuuk, and might be able to recover the moorings, but this solution is
also unsure.
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15. Origin of ridge bedforms in the Dover Strait
      Oorsprong van richels op de zeebodem van de straat van Dover
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Tine Missiaen

Onderzoek van richels en groeven structuren in de zeebodem van de Dover Strait met behulp van nieuwe
hoge-resplutie multibeam en seismische data, alsook grab samples en video opnames.

Recente activiteiten en producten:

The paper was submitted in February 2020 (Geomorphology). Reviews were received in May 2020. Work is
undertaken to carry out the review of the paper. 

16. Paleontologic, archeologic and paleolandscape research of 'het Scheur'
      Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het Scheur
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Tine Missiaen
Website: www.vliz.be/en/palaeolandscape-research

Kartering van het begraven prehistorische landschap in de regio Scheur-Zeebrugge en verdere identificatie van
het fossiele botmateriaal dat hier is gevonden.

Recente activiteiten en producten:

Geen nieuwe ontwikkelingen.

17. PhD - Bacteria in sea air
Looptijd: Van 2019-12-01 tot 2023-12-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke
Project coördinator: Sarah Lebeer

Tijdens dit doctoraat gaan we verkennen welke bacteriële gemeenschappen aanwezig zijn in geaerosoliseerd
zeewater, en of deze gemeenschappen de menselijke gezondheid beïnvloeden. Hiervoor gaan we de interactie
tussen de primaire en bacteriële productie in het kustnabij gebied bestuderen, de spatiotemporele variatie in
bacteriële samenstelling in kaart brengen, en blootstellingsexperimenten op modelsystemen gebruiken om
mogelijke gezondheidsvoordelen en -risico's te ontdekken.

Recente activiteiten en producten:

Yunmeng Li is gestart aan haar doctoraatsonderzoek naar het voorkomen van bacteriën in de lucht aan de
Belgische kust. Ze zal hiervoor samenwerken met de Universiteit Antwerpen (Prof. Sarah Lebeer). Tijdens de
lockdown werd voorbereidend werk verricht (literatuurstudie). Momenteel worden staalname-technieken
verkend.

18. PhD - Marine Viruses
Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2023-11-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke
Project coördinator: Corina Brussaard
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Dit doctoraat moet leiden tot een vergrote kennis rond het voorkomen en de diversiteit van mariene virussen
in het Belgisch deel van de Noordzee. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in interspecifieke interacties
tussen planktonische gastheren (fytoplankton; bacteriën) en specifieke virussen. Daarnaast willen we ook
onderzoeken of de Schelde een belangrijke rol speelt in het structureren van de virale gemeenschappen.

Recente activiteiten en producten:

Hisham Shaikh is begonnen aan zijn doctoraatsonderzoek naar het voorkomen van mariene virussen in het
Belgisch deel van de Noordzee. Hij zal samenwerken met NIOZ (Corina Brussaard) en UGent (Prof. Hans
Nauwynck). Tijdens de lockdown werd ter voorbereiding een literatuurstudie verricht.

19. PhD-project BlueHealth: the restoration capacity of the coast
      Blauwe gezondheid: de helende werking van de kust
Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2023-10-31
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

Dit project richt zich op het kwantificeren van de psychologische en fysiologische helende werking van
kustomgevingen en omgevingsattributen aan de Belgische kust. Hiervoor zullen innovatieve foto-
experimenten en virtuele en reële blootstelling gebruikt worden na stress inductie. Bovendien zal dit in relatie
worden gebracht met de sociale en fysieke activiteiten die men in die omgevingen uitoefent.

Recente activiteiten en producten:

Experimental work for WP1 still ongoing, but have been stopped during the Corona confinement.

Based on data already collected prior to the Corona confinement some interesting patterns have been
observed, for sure material that can be published in an A1 jornal

20. PhD-project BluePsychology - How coastal environments improve psychological wellbeing:
underlying mechanisms
Looptijd: Van 2020-01-01 tot 2024-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

The overall aim of this PhD is to assess the emotional mechanisms of awe and nostalgia as potential mediators
in the effect of coastal environments on psychological wellbeing, and more specifically the reduction of stress.

Recente activiteiten en producten:

Adminsitration OK: Marine Severin is now performing an official joint PhD between UGent and KU Leuven 

Ethical committee application submitted and waiting for feedback.

21. PlaneetZee
      Planeet Zee
Looptijd: Vanaf 2008-09-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Evy Copejans
Website: www.planeetzee.be
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Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het VLIZ om wetenschappelijke informatie aan te bieden
over de zee en om het marien onderzoek zichtbaar te maken in het onderwijs. Planeet Zee is de educatieve
website van het VLIZ die bestaat uit lesmateriaal, klasopdrachten en veldwerk.

Recente activiteiten en producten:

Na interne veranderingen binnen het WCOMM team, wordt Planeet Zee momenteel volledig herzien. De focus
zal veel meer komen te liggen op praktische proeven en opdrachten, en minder op de pure theorie. Die wordt
nog steeds aangeboden, maar vanuit een selectie aan gecontroleerde en correcte bronnen, aangevuld met
goede visuals. Naar thematiek toe, zal gewerkt worden aan de herziening en updating van bestaande modules
(o.a. 'Plastic', 'Kustlandschappen',...) en zijn momenteel een aantal nieuwe modules in aanmaak (bv. 'Klimaat').
Bedoeling is bij de start van het volgend schooljaar enkele van die nieuwe/herwerkte modules te kunnen
aanbieden.

22. Policy Informing Briefs (BIN - PIB)
      Beleids Informerende Notas
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Hans Pirlet
Website: www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-notas

Het VLIZ bundelt gerichte beleidsrelevante informatie m.b.t. mariene, estuariene en kustgebonden
aangelegenheden en stelt die ter beschikking onder de vorm van Nederlandstalige Beleidsinformerende Nota’s
(BINs).

Recente activiteiten en producten:

- Afwerking BIN De oceaan - klimaat nexus Het belang van voortgezet onderzoek naar de rol van de oceaan in
het klimaatvraagstuk

- BIN  Fact Check. Wetenschappelijke kennis over het coronavirus SARS-CoV-2 in de
context van de Vlaamse stranden
- BIN Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis - Open data als een barometer voor de
effecten van de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch deel van de
Noordzee en de Westerschelde.
- Voorbereiding BIN impact Corona-maatregelen op recreatieve visserij op zee

23. Post-doc position - Microplastic in the marine environment
Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2022-10-31
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

Cost-effective detection and identification of small micro- and nanoplastic, and quantification of current (and
future) concentrations in different environmental compartments. Assessment of effects at individual and
population level. Quantification of the additional stress due to plastics in an already (multi-)stressed marine
environment (e.g. chemical pollution, climate change, ocean acidification).

Recente activiteiten en producten:

Working on an automated procedure for micro-plastic quantification and identification based on the devices
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available at MSO (i.e. flowcytometer, SEM, ùFTIR and fluorometer) useful for development of size frequency
distributions.

Follow-up of SeaBioComp and Andromeda.

24. Southern Netherlandish Prize Papers Research
      Onderzoek naar Zuid-Nederlandse Gekaapte Brieven
Looptijd: Vanaf 2017-09-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Wim De Winter
Website: www.vliz.be/en/southern-netherlandish-prize-papers-research

De Zuid-Nederlandse Prize Papers vormen een unieke bron voor de maritieme geschiedenis van vroegmodern
Vlaanderen. VLIZ onderneemt vernieuwend historisch onderzoek naar deze 18e eeuwse bronnen, en faciliteert
hun ontsluiting tesamen met nationale en internationale partners.

Recente activiteiten en producten:

De eerste proefstalen werden genomen in maart 2020. Op dit moment worden deze stalen in het labo
verwerkt om de proceduren van stalenverwerking op punt te zetten.

28. Veldstages lerarenopleiding
Looptijd: Vanaf 2015-04-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Evy Copejans

Het VLIZ organiseert (meerdaagse) veldstages en workshops voor studenten uit de lerarenopleiding rond
mariene ecologie.

Recente activiteiten en producten:

Dit voorjaar waren geen veldstages gepland, mede door interne verschuivingen enerzijds, en door de corona
lockdown anderzijds.

29. VLIZ Alien Species Consortium
      VLIZ Consortium 'Niet-inheemse soorten'
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Thomas Verleye
Website: www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-
inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria

Het project heeft als doel om in samenwerking met experten actuele informatiefiches te publiceren over niet-
inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en het Schelde-estuarium

Recente activiteiten en producten:

content filling dev-website (ongoing)

30. VLIZ Info Desk
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      VLIZ-infoloket
Looptijd: Vanaf 2000-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Jan Seys

Het VLIZ-infoloket beantwoordt informatieve vragen over zee- en kust(onderzoek), op vraag van zeer
verscheiden doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs en
onderzoek).

Recente activiteiten en producten:

Een blijvende activiteit die, met name voor VLIZ WComm, de nodige tijd en aandacht vergt.

31. World Ocean Day
      WereldOceaandag
Looptijd: Vanaf 2010-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Jan Seys

Wereldwijde wordt op 8 juni (of in de weken daarvoor) de oceaan gevierd met honderden evenementen over
de hele wereld. VLIZ neemt jaarlijks deel met een evenement of andere communicatie-actie.

Recente activiteiten en producten:

VLIZ had initiatief gepland in mei 2020, zowel in het kader van World Ocean Day als Pint of Science, maar die
is gecancelled door de corona lockdown.

Ter vervanging is WComm gestart met online seminars 'Virtuele strandwandelingen', waarvan de eerste
('Lente') plaatsvond op 24 mei 2020, in aanwezigheid van 145 deelnemers (na een test met VLIZ-personeel
kort daarvoor).

32. Zeebad bijscholing leerkrachten
Looptijd: Vanaf 2014-02-05
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Evy Copejans
Website: www.planeetzee.be/zeebad

Het Zeebad is een initiatief van het VLIZ met als doel inhoudelijke kennis over de zee en het zeeonderzoek
tussen mariene onderzoekers en leerkrachten over te dragen.

Recente activiteiten en producten:

Door corona zijn alsnog geen Zeebaden gepland. Wel wordt bekeken om in het najaar een sessie te voorzien,
o.a. rond de proef met sigarettenpeuken, ontwikkeld door prof. Guido Persoone.

Samenwerkingsovereenkomsten (11)

1. Coastsnap Vlaamse Kust
Looptijd: Vanaf 2019-06-01
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Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Chantal Martens

VLIZ faciliteert de opzet van Coastsnapstations langsheen de Vlaamse Kust. Dit gebeurt in samenwerking met
externe partners. VLIZ is hierbij verantwoordelijk voor de datacaptatie en -beheer en faciliteert de
communicatie (o.a. door de bouw van de website)

Recente activiteiten en producten:

Station Oostende is operationeel
Website is in productie genomen op het Kustportaal
Overleg gepleegd met geïnteresseerde partners over een groter CoastSnap verhaal langs de Vlaamse
Kust

2. Memorandum of understanding - Institute for Agricultural and Fisheries Research, Animal
Sciences Unit - Fisheries (MOU ILVO - Visserij)
    Samenwerkingsovereenkomst - Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek, Eenheid Dier -
Visserij
Looptijd: Vanaf 2018-09-27
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein

VLIZ sloot met ILVO-Visserij op 27 januari 2017 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af voor onbepaalde
duur.

Recente activiteiten en producten:

De eerste test migratie van de ILVO Biomon MS Access databank naar SQL server werd afgerond en wordt nu
getest door ILVO.

3. Memorandum of Understanding between Flanders Marine Institute (VLIZ) and Instituto del Mar del
Peru (IMARPE) (MoU VLIZ-IMARPE)
    Memorandum van overeenstemming tussen Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en Instituto del
Mar del Peru (IMARPE)
Looptijd: Van 1970-01-01 tot 1970-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

Memorandum van Overeenstemming tussen VLIZ en IMARPE ter bevordering van gezamenlijk marien
onderzoek, infrastructuur, databeheer, uitwisseling van data en informatie, en andere

Recente activiteiten en producten:

geen recente ontwikkelingen

4. Memorandum of Understanding; collaboration VLIZ - Kenya Marine and Fisheries Research
Institute (KMFRI) (MOU VLIZ-KMFRI)
    Samenwerkingsovereenkomst VLIZ - Keniaans Instituut voor Marien en Visserijonderzoek
Looptijd: Vanaf 2012-10-01
Financiering: VLIZ
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Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

VLIZ ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met KMFRI in oktober 2012.

Recente activiteiten en producten:

geen recente ontwikkelingen

5. Memorandum of Understanding; collaboration VLIZ-Université de Quebec at Rimouski UQAR
ISMER (MoU VLIZ-UQAR ISMER)
    Samenwerkingsovereenkomst collaboration VLIZ-Université de Quebec at Rimouski UQAR ISMER
Looptijd: Van 2015-09-01 tot 2020-09-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

Memorandum of Understanding Samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaams instituut voor de Zee (VLIZ) en
Université de Quebec at Rimouski and ISMER (UQAR-ISMER)

Recente activiteiten en producten:

 samenwerking Vlaanderen-Quebec (via FWO-call): geen voorstel ingediend (beperkte mogelijkheden
UQAR wegens covid-19)

6. Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf
    Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Thomas Vandorpe

Een samenwerking tussen VLIZ, KBIN-OD Marien Milieu en de Vlaamse Hydrografie beoogt het opstellen van
een kaart van multibeam gegevens die het ganse belgische deel van de Noordzee bedekt.

Recente activiteiten en producten:

Geen noemenswaardige updates

7. Noordzeeforum - Think Tank North Sea
Looptijd: Vanaf 2016-07-01
Financiering: Federale financiering via Staatssecretaris voor de Noordzee
Project lead VLIZ: Hans Pirlet
Website: www.thinktanknorthsea.be/

VLIZ is co-voorzitter van de Think Tank North Sea die voortvloeide uit het proces van de Noordzeevisie 2050
dat liep in 2017 in het kader van de herziening van het marien ruimtelijk plan (2020-2026). Dit proces werd
geïnitieerd door De Staatssecretaris voor de Noordzee (Philippe De Backer).

Recente activiteiten en producten:

- Stuurgroep TTNS (16/03 en 23/04)

- Selectie thema's werkgroep voor nieuwe cyclus (2020)
- Afwerking eindrapporten werkgroepen cyclus 2019
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8. Overleg en ondersteuning duurzaam kustbeheer
Financiering: Provincie
Project lead VLIZ: Hans Pirlet

VLIZ ondersteunt de gebiedsgerichte werking kust van de Provincie West-Vlaanderen en neemt deel in het
overlegplatform rond duurzaam kustbeheer.

Recente activiteiten en producten:

- Samenwerking met Provinicie voor BIN rond Corona-virus en stranden.

- Uitstel café de Zee (16/03)

9. PhD Jolien Buyse -Research on effects windmills versus commercial flat fish - Partim Telemetrie
    Doctoraat Jolien Buyse - Onderzoek naar de effecten van offshore windmolens op platvis - Partim
Telemetrie
Looptijd: Vanaf 2020-04-01
Financiering: ILVO project
Project lead VLIZ: Jan Reubens

Dit onderzoek zal de invloeden van offshore windmolenparken nagaan op de ecologie en verspreiding van
autochtone demersale vissoorten in (het Belgisch deel van) de Noordzee, met een duidelijke focus op het
vergelijken van de densiteit en habitatgebruik van platvissen binnen en buiten de windmolenparken

Recente activiteiten en producten:

Verantwoordelijkheden rond partim telemetrie werden vastgelegd
27 receivers op een tripode werden uitgezet in Belwind wind park
40 zenders werden aangekocht (budget ILVO) en worden in komende weken ingeplant
2 pladijzen werden reeds gezenderd

10. Support Ocean Biodiversity Information System (Support OBIS)
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte

VLIZ beheert OBIS systeem ter ondersteuning van het International Ocean Biodiversity Information System dat
deel uitmaakt van het IOC-IODE.

Recente activiteiten en producten:

De aangeleverde annotated list werd door OBIS geïmplementeerd, en de eerste feedback (onduidelijkheden,
tegenstrijdigheden) in deze lijst worden momenteel verwerkt door het WoRMS Data Management Team.
EurOBIS hielp in de verspreiding van het nieuwsbericht rond de 20e verjaardag van OBIS, waarin ook de
naamswijziging werd aangekondigd. EurOBIS volgt in deze naamswijziging - van Biogeographic naar
Biodiversity - en past momenteel websites & logo aan om dit te reflecteren.

11. WOG -Next generation animal tracking
Looptijd: Van 2019-09-01 tot 2023-08-31
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Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Jan Reubens

Een multidisciplinair consortium rond 'animal tracking 'is samengesteld en heeft als doel om: - methologische
problemen het hoofd te bieden: wat met 'big data' - begrijpen welke factoren een rol spelen bij het nemen van
beslissingen - begrijpen hoe individuen omgaan met veranderingen in hun omgeving

Recente activiteiten en producten:

no additional activities in March-May 2020

Netwerken en stuurgroepen (22)

1. Complex Project Kustvisie
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Hans Pirlet
Website: www.kustvisie.be/

Het Complex Project Kustvisie ontwikkelt een langetermijnstrategie met betrekking tot kustbescherming in
Vlaanderen (2100). Het VLIZ zetelt in de Beleidscommissie.

Recente activiteiten en producten:

* vergadering Technisch-wetenschappelijk Commissie werd uitgesteld
* 15 mei 2020: Beleidscommissie doorgegaan per call
* medio juni-medio juli 2020 worden thematische werkgroepen georganiseerd rond toerisme & recreatie,
wonen & erfgoed, logistiek & energie, blauwe economie & visserij, landbouw en water, ecologie en natuur

2. Distributed System of Scientific Collections (DISSCO)
Looptijd: Vanaf 2017-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte

DiSSCo is een nieuw pan-Europees onderzoeksinfrastructuurinitiatief van 21 Europese landen met een visie
om Europese natuurwetenschapscollecties te positioneren als centrum van datagedreven wetenschappelijke
excellentie en innovatie in milieuonderzoek, klimaatverandering, voedselzekerheid, één gezondheid en de
bio-economie.

Recente activiteiten en producten:

De proposal voor DiSSCo Belgium werd ingediend op 15 april. VLIZ biedt ondersteuning aan DiSSCo Belgium
via de LifeWatch Species Information Backbone (in-kind bijdrage) en zal ervoor zorgen dat de reeds
beschikbare sediment cores op het VLIZ beschreven worden volgens de nodige standaarden om opgenomen
te worden in de virtuele DiSSCo collectie.

3. European Research Vessel Operators (ERVO)
Looptijd: Vanaf 2001-01-01
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Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Website: www.ervo-group.eu/np4/home

ERVO meetings behandelen gemeenschappelijke topics/problemen waarmee operatorren van
onderzoeksschepen geconfronteerd worden om de dienstverlening aan de mariene onderzoekswereld te
verbeteren en best practice te ontwikkelen. ERVO biedt de opportuniteit voor RV beheerders om informatie uit
te wisselen en evoluties in vereisten en nieuwe technologiën te detecteren ivm de inzet van
onderzoeksschepen.

Recente activiteiten en producten:

meeting 2020 uitgesteld tot 2021

4. Fisheries education
    Visserijonderwijs
Looptijd: Vanaf 2016-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey
Project coördinator: Frans Coussement (Prov. West-Vlaanderen)

Initiatieven om meer milieu-bewustzijn en duurzaamheidsdoelstellingen in het Vlaamse visserijonderwijs te
krijgen.

Recente activiteiten en producten:

Meeting werkgroep Vorming/opleiding op 25 mei (onder voorbehoud door Coroana-maatregelen)

5. ICES Data and Information Group (DIG)
Looptijd: Vanaf 2013-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein
Website: www.ices.dk/community/groups/Pages/DIG.aspx

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

Recente activiteiten en producten:

Deelname ICES DIG online meeting 25-29 mei 2020

6. ICES Working Group on Marine Litter (ICES WGML)
    ICES werkgroep over marien zwerfvuil
Looptijd: Vanaf 2018-04-23
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Lisa Devriese
Website: www.ices.dk/community/groups/Pages/WGML.aspx
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=580

Het doel van de expertengroep WGML is om wetenschappelijke ondersteuning te bieden bij de internationale
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harmonisatie van monitoringsdata inzake marien zwerfvuil en microplastics. Daarnaast zal WGML fungeren als
een kennisbasis voor andere internationale organisaties met betrekking tot marien zwerfvuil (incl.
microplastics).

Recente activiteiten en producten:

Momenteel werd 17 juni vastgelegd om met deze groep verder te overleggen over een (virtuele?) volgende
meeting en dringende taken. Dan zal beslist worden om de meeting in het najaar 2020 te laten doorgaan, of
direct uit te stellen tot 2021.

7. ICES Working Group on Recreational Fisheries Surveys (ICES WGRFS)
    ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys
Financiering: FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu
Project lead VLIZ: Thomas Verleye

De ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys is het forum voor de organisatie en coördinatie van
datacollectie voor de recreatieve zeevisserij voor stock assessment doeleinden.

Recente activiteiten en producten:

voorbereiding van een internationale peer-reviewed paper over het gebruik van 'vangst-apps' in het
beheer van de recreatieve zeevisserij

8. ICES Working Group on the History of Fish and Fisheries (ICES WGHIST)
    ICES Werkgroep inzake Historiek Vis & Visserijen
Looptijd: Vanaf 2012-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet
Project coördinator: Ruth Thurstan
Website: www.ices.dk/community/groups/Pages/WGHIST.aspx
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=316

WGHIST brengt een verscheidenheid aan disciplines samen (visserijbiologen, geschiedkundigen,
datamanagers, ecologen, ..) om de veranderingen in mariene ecosystemen op langetermijn te bestuderen.

Recente activiteiten en producten:

Publicatie van artikel 'Something old something new: historical perspectives provide lessons for blue
growth agendas (Fish and Fisheries: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12460)
bijdrage aan Oceans Past Conference, gepland mei 2020, wegens COVID-19 in digitale vorm
doorgegaan van 11-15 mei
 15-18 juni digitale meeting, host University Connecticut

publicatie artikel 'Something Old, something new: historical perspective provides lessons for blue
growth agendas (Fish and Fisheries) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/faf.12460
bijdrage aan de 'Oceans Past' conferentie, gepland  in Oostende, ging door als digitale meeting van
11-15 mei 2020. De volgende meeting gaat door in mei 2020 in Oostende.
 WGHIST meeting (digitaal) van 15-18 juni, host University of Connecticut

9. International Relations - VLIZ
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    Internationale Relaties - VLIZ
Looptijd: Vanaf 2017-07-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=555

Internationale Relaties - VLIZ: deelname aan netwerken, conferenties, meetings, workshops vanuit VLIZ in
vertegenwoordiging van de internationale mandaten en voor het Marien Onderzoek in Vlaanderen

Recente activiteiten en producten:

Meetings (online)

Sea Level Rise Knowledge Hub (JPI-Oceans, JPI-Climate), 22/4 (online)
Big Data in Marine Science, 29/4(online)
EU Blue INvest, 14/05 (online)
ESFRI for smarter future, 15/4 (online)
BANOS Strategic Orientation Workshop, 30/04-1/05 (online)
MSP global -  Ensuring ecosystem-based approach principles in Marine Spatial Planning, 6/05
(online)
The Future of European Digital Innovation Hubs, 20/05 (online)
Fishing for Data, EMODnet, 20/05 (online)
International Ocean Governance, 22-24/05 (online)
PERICLES: understanding coastal & maritime cultural heritage, its meanings, risks, and potentials,
27/05 (online)

Consultaties

EU partnerschappen, mei (FWO)
EU Farm to Fork Strategy, roadmap, deadline 16/03 (EC)
EU Climate law, commission adoption, deadline 1/05 (EC)
EU Climate Pact, communication, deadline 27/05 (EC) 
Unesco Ocean Literacy Strategy
Unesco Science Action Plan

Bijdragen:

 Vlaanderen bijdrage aan de UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development- opmaak
brochure (lancering voorzien op de UN Ocean Conferentie in Lissabon Juni 2020-uitgesteld)
Global Ocean Science Report - II (Chapter 4 - Science Capacity Development)
Global Ocean Science Report - II (Chapter 6 - Science Production and impact)/reviewer
Global Ocean Science Report - II (Chapter 5 -Data and Information Management)/reviewer
Beleidsinformerende notas: Brexit-visserij; COVID-19 en stranden/duinen.

10. International Research Ship Operators (IRSO)
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse

IRSO is an informeel jaarlijkse bijeenkomst van beheerders van onderzoeksschepen waar onderwerpen van
gemeenschappelijke belang worden bediscussieerd. Het doel van IRSO bestaat erin om de marien
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wetenschappelijke wereld een steeds verbeterende service te kunnen verlenen. De hoofdobjectieven zijn: de
uitwisseling van scheepstijd, samenwerking en ontwikkelingen in de nationale onderzoeksvloten. De
uitwisseling van kennis en ervaring gebeurt zowel op strategisch als technologisch vlak.

Recente activiteiten en producten:

meeting 2020 wordt ingepland als online meeting

11. IOC UNESCO Intergovernmental Panel for Harmful Algal Blooms (IPHAB)
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke

IPHAB is een adviesorgaan dat de problematiek rond schadelijke algenbloeien in kaart brengt,
onderzoeksnoden detecteert en kennisuitwisseling bevordert

Recente activiteiten en producten:

Nothing to report (next IPHAB in 2021).

12. Long Term Ecological Research Network - Belgium (LTER)
Looptijd: Vanaf 2017-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt

VLIZ maakt deel uit van het Belgisch Long Term Ecological Research Network (LTER). VLIZ is site beheerder
van enkele kustgebonden LTER sites en heeft een MOU getekend met andere LTER leden om mee te werken
aan een eLTER RI (Integrated European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological system
research infrastructure).

Recente activiteiten en producten:

Nieuw voorstel voor LTER ingediend door INBO bij FWO call internationale onderzoeksinfrastructuren. VLIZ
neemt deel in het project met bescheiden rol als partner.

13. NAVIGO Scientific Advisory Board (NAVIGO)
      NAVIGO Wetenschappelijke Adviesraad
Looptijd: Vanaf 2008-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=439

Het Nationaal Visserij Museum Oostduinkerke heeft een wetenschappelijke adviesraad opgericht om haar bij
te staan met advies en te informeren bij de voorbereidingen en lopende projecten en initiatieven

Recente activiteiten en producten:

geen nieuwe ontwikkelingen

14. Research Data Alliance - Group of European Data Experts (RDA - GEDE)
Looptijd: Vanaf 2018-01-01
Financiering: VLIZ
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Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein

Het doel van de Groep Europese data-experts in RDA (GEDE-RDA) is het bevorderen, bevorderen en aansturen
van de discussies en consensusvorming over het opstellen van richtlijnen, kerncomponenten en het bouwen
van configuraties van concrete datastructuren op basis van een bottom-up-proces. GEDE-RDA bestaat uit een
groep Europese dataprofessionals die wordt aangesteld op uitnodiging van verschillende
onderzoeksinfrastructuren, e-infrastructuren en Europese medevoorzitters van RDA-groepen.

Recente activiteiten en producten:

Geen recente ontwikkelingen.

15. Scivil WG-Biomon (WG-Biomon CS)
Looptijd: Vanaf 2019-09-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Jan Seys
Website: www.scivil.be/

VLIZ Comm maakt sinds september 2019 deel uit van Scivil, de stuurgroep Citizen Science van de Vlaamse
overheid. Tegelijkertijd start VLIZ i.s.m. Natuurpunt een werkgroep 'Biomonitoring' in de schoot van Scivil.

Recente activiteiten en producten:

VLIZ WComm maakt sinds een jaar deel uit van de stuurgroep Citizen Science voor 'Scivil'. Daarbinnen is het
trekker, samen met Natuurpunt, voor de werkgroep 'Biomonitoring'. In dat kader zal het VLIZ in het voorjaar
2021 een wervende burgerwetenschapsdag organiseren in Oostende, i.s.m. Scivil en Natuurpunt, en mede
gedragen door LifeWatch.

16. Southern Ocean Observing System Data Management Sub-Committee (SOOS)
Financiering: Currently SOOS
Project lead VLIZ: Joana Beja
Website: www.soos.aq

SOOS is an international initiative with the mission to facilitate the collection and delivery of essential
observations on dynamics and change of Southern Ocean systems to all international stakeholders
(researchers, governments, industries), through design, advocacy and implementation of cost-effective
observing and data delivery systems.

Recente activiteiten en producten:

DMSC regular online meeting
Annual meeting moved to full online event due to COVID
Preparation for annual meeting (agenda, sessions)
I have reached the end of my mandate as co-chair, a new co-chair has been chosen and will officially be
introduced at the annual meeting

17. The Blue Cluster
      De Blauwe Cluster
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Hans Pirlet
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Website: www.blauwecluster.be/

De Blauwe Cluster is een netwerk van innovatieve Vlaamse (maritieme) bedrijven die door de Vlaamse
overheid als speerpuntcluster erkend zijn.

Recente activiteiten en producten:

- Deelname aan raad van Bestuur DBC (14/05)

- Deelname aan Stuurgroep DBC (30/04 en 29/05)
- Wetenschappelijke adviesraad DBC (26/05)
- (2-)Wekelijks operationeel overleg
- Expertengroep Blauwe Economie (28/04)
- Voorbereiding gezamenlijke organisatie Blue Economy Science Summit (BESS)
- Voorbereiding gezamenlijke brochure (EWI-DBC-VLIZ) rond Vlaamse bijdrage aan UN decade of Ocean
Science for Sustainable Development (2021-2030) voor UN Ocean Conference
- Afstemming en overleg rond onderzoeksthema's (economische studie kust + onderwatergeluid)

18. The European Centre for Information on Marine Science and Technology (EurOcean)
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Tina Mertens

EurOcean is een onafhankelijke, wetenschappelijke niet-gouvernementele lidmaatschapsorganisatie met als
doel informatie-uitwisseling bevorderen en producten ontwikkelen met een toegevoegde waarde op het
gebied van mariene wetenschappen en technologieën.

Recente activiteiten en producten:

* Executive Committee meeting (online) op 19 mei 2020
* jaarverslag 2019 raadpleegbaar op https://www.eurocean.org/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=3&
fileName=ANNUAL_REPORT_DIGITAL_2019.pdf

19. Vlaams Aquacultuur Platform
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker

Het Vlaams Aquacultuur Platform werd opgericht om de aquacultuursector in Vlaanderen te stimuleren en
vormt zo een uitstekend forum voor informatie- en kennisuitwisseling tussen de vele actoren die met diverse
elementen van aquacultuur bezig zijn.

Recente activiteiten en producten:

- Continue actualisatie website: Dit omvat voornamelijk het aanmaken van nieuwsberichten, maar
eveneens het ontsluiten van rapporten, wetenschappelijke literatuur, het verspreiden van vacatures
en het oplijsten en beschrijven van Belgische aquacultuurprojecten;

- Deelname aan twee overlegmomenten van de Strategische Stuurgroep Aquacultuur;

- Ondersteuning van bevraging naar advies rond Ontwerpstrategie programma aquacultuur;
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20. Vlaamse UNESCO Commissie (VUC)
Looptijd: Vanaf 2019-11-05
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

VLIZ (International Liaiason/director) is genomineerd als raadgevend lid in de Vlaamse UNESCO commissie
VUC, met officiele bevestiging door Vlaamse Regering (November 2019). De VUC adviseert de Vlaamse
Regering in dossiers gerelateerd aan de werking van UNESCO

Recente activiteiten en producten:

VUC meeting op donderdag 12 maart (Herman Terilinck, Brussel). 
Voorbereidingen voor infosessie Unesco trefdag 14 mei (inhoud, sprekers, logistiek)
Unesco trefdag 14 mei (Brugge) afgelast en verplaatst naar 9 oktober (Brugge). 
teksten en fotos aangeleverd voor beschrijving FUST projecten op de VUC website
adviezen, communicatie, informatie doorstroming 

21. VLIZ participation ICSU World Data System (ICSU-WDS)
VLIZ participatie ICSU World Data System

Looptijd: Vanaf 2010-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Lennert Tyberghein

De International Council for Science (ICSU) creëert een Wereld DataSysteem (WDS), waarmee het hoopt een
gemeenschappelijk, maar multidisciplinair, wereldwijd gedistribueerd datasysteem te ontwikkelen. VLIZ is lid
van de ICSU WDS.

Recente activiteiten en producten:

Herwerking aanvraag klaar maar nog niet opnieuw ingediend.

22. VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team (CoL Global Team)
Looptijd: Vanaf 2013-01-01
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte

VLIZ is sinds 2013 lid van het CoL Global Team en dus mee betrokken in het verder uitstippelen van de
wetenschappelijke policy van de Catalogue of Life. Dit Global Team komt ongeveer elke 8-10 maanden
samen.

Recente activiteiten en producten:

Global Team meeting vond plaats begin maart. Algemeen blijft er grote appreciatie van binnen het global
team en het CoL+ project naar wat Aphia/WoRMS doet, waar we voor staan en hoe we zaken aanpakken.
De frequentie van Global Team meetings zal in de volgende 2-3 vermeerderen van 1 naar 2.
Er werd door een aantal team-leden wel aangehaald dat het lijkt alsof Aphia/WoRMS minder en minder
vertegenwoordigd is op grote conferenties / meetings / workshops, wat door buitenstaanders mogelijk kan
opgevat worden dat VLIZ minder inspanningen levert in de verdere uitbouw en onderhoud van Aphia/WoRMS.
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Volgens het Global Team is onze representatie bij verschillende gelegenheden heel belangrijk, willen we er
voor zorgen dat Aphia/WoRMS even hoog blijft aangeschreven staan. Peter Schalk - CoL Board of Directors -
benadrukt dat dit wel belangrijk zal zijn naar de toekomst: CoL+, samenwerking GBIF en andere grote spelers,
alsook - specifiek dan voor WoRMS - in licht van de UN Ocean Decade. Zodra we weer meetings met externen
kunnen organiseren, zullen we samenzitten met Peter Schalk & Olaf Banki om onze samenwerking met deze
initiatieven te bespreken.

Mandaten (5)

1. European Marine Board secretariat (EMB)
European Marine Board secretariaat

Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

De European Marine Board is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke organisaties met als doel
gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen.

Recente activiteiten en producten:

Webinar Launch of EMB FSB 6: “Big Data in Marine Science” op 29/03/2020
SOPHIE project (Oceans & Human Health): communicatie & publicatie van SRA & voorbereiden afsluiting
project rapportering (einde project 31/05/2020)
EMB Young Ambassador programme: training sessie

Voorbereiding EMB ExCom & Plenary meeting voorzien op 26-28/05/2020)
lopende administratie/HR/financiele zaken.

2. European Marine Observation and Data Network - Support secretariat (EMODnet - Support
secretariat)

EMODnet - ondersteuningsecretariat
Looptijd: Vanaf 2014-02-01
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Joana Beja

VLIZ host het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk (EMODnet), naast het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende gehuisvest worden.

Recente activiteiten en producten:

Frequent meetings with EASME, DGMARE and EMODnet secretariat to discuss project evolution

VLIZ attended presentations from the Chemistry and Physics lots dedicated to “finding, visualizing and 
downloading Seabed Habitats data and metadata through the central portal"

Frequent meetings to discuss the new vision for the EMODnet Central Portal
VLIZ attended the Steering Committee and technical Working Group meetings in mid May
VLIZ provided for a Secretariat deliverable under the H2020 ATLAS project
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(describing the data flow between Pangaea and EMODnet Biology/EurOBIS) 
VLIZ is following up on the checkpoint migration to the central Portal, but is not actively working 
on this at this point. The secretariat is leading this work

3. Joint Programming Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' (JPI Oceans)
Looptijd: Vanaf 1970-01-01
Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=490

JPI Oceans is een coördinerend lange-termijn platform, open voor alle EU-lidstaten en geassocieerde landen
die investeren in marien en maritiem onderzoek, en beter en efficiënter gebruik willen maken van nationale
onderzoeksbudgetten.

Recente activiteiten en producten:

Stand van zaken wat betreft de JPI Oceans acties: 
1. Ecological Aspects of Deep Sea Mining-
Na een oproep voor onderzoeksprojecten werd het MiningImpact project goedgekeurd. Het project loopt van
augustus ’18  tot Februari  2022  en verzamelt 32  partners,  waaronder UGent en KBIN, om  de impact van
diepzee mijnbouw activiteiten te onderzoeken. Een eerste onderzoekscampagne met de RV SONNE liep van
Februari tot mei 2019. De eerste resultaten van de campagne en het verdere verloop van het project werden
besproken op de jaarlijkse project vergadering op 21 – 23 oktober 2019 in Aveiro. Een volgende campagne
gepland van midden October tot het einde van November 2020 werd uitgesteld omwille van de COVID-19
pandemie naar de start van 2021.
2. Ecological aspects of microplastics
Na een oproep voor onderzoeksprojecten wat betreft microplastics in het marien milieu werden in de eertse
plaats vijf projecten geselecteerd voor een totaal budget van 8.4 miljoen Euro: 

ANDROMEDA - Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their 
degradation in the marine environment – Coordinator: Dr Richard Sempéré, Université d'Aix-Marseille, 
France – Belgische partners: VLIZ en ILVO

HOTMIC  - Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics – 
Coordinator: Dr Mark Lenz, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Germany 
Belgische partner: UGent

FACTS   - Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters –Coordinator: 
Prof Jes Vollertsen, Aalborg University, Denmark

microplastiX   - Integrated approach on the fate of MicroPlastics (MPs) towards healthy marine 
ecosystems - Prof Luca Brandt KTH, Royal Institute of Technology, Sweden

i-plastic - Dispersion and impacts of micro- and nano-plastics in the tropical and temperate 
oceans: from regional land-ocean interface to the open ocean –Coordinator: Prof Patrizia 
Ziveri, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Intussen werd na een verhoging van de voorziene middelen ook een zesde project goedgekeurd:
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RESPONSE - Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems Belgische
partner: Universiteit Antwerpen.

Op 20 mei werd een virtuele kick-off vergadering gehouden waarbij de projecten werden voorgesteld.
3. AquaticPollutants Cofund -

· Theme 2 –  Theme 3 – 

· MEDLEY  |  MixED  Layer  hEterogeneitY  |  Coordinator:  Dr  Anne  Marie  Tréguier,
Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale, France. 

· ROADMAP |  The Role of  ocean  dynamics and  Ocean-Atmosphere interactions in
Driving cliMAte variations and future Projections of impact-relevant extreme events |
Coordinator: Dr Daniela Matei, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Germany.

· EUREC4A-OA  |  Improving  the  representation  of  small-scale  nonlinear  ocean-
atmosphere  interactions  in  Climate  Models  by  innovative  joint  observing  and
modelling  approaches |  Coordinator:  Sabrina Speich;  L'École normale supérieure -
Laboratoire de météorologie dynamique (ENS-LMD), France.

· CE2COAST | Downscaling Climate and Ocean Change to  Services: Thresholds and
Opportunities  |  Coordinator:  Richard  Bellerby,  Norwegian  Institute  for  Water
Research (NIVA), Norway.

Underwater noise in the marine environment-

4. Underwater noise in the marine environment

5. UNESCO/IOC Project Office for IODE (IOC-UNESCO)
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum
van het IODE-programma. Als bijzondere opdracht staat het VLIZ, sinds 2005, in voor de
huisvesting en ondersteuning van het UNESCO/IOC Project Office for IODE.

Recente activiteiten en producten:

The following events (march-may) have been cancelled or postponed due to COVID-19:

1. (B1) 4-8 May : [POSTPONED] 3rd Marine Biodiversity Workshop: from the Sea to the Cloud (Santa
Marta, Colombia)

2. (B4)  18-20  May:  [POSTPONED]  -dates  unknown:  Kick-off  meeting  of  the  IOC  Ocean  Infohub
project (IOC Project Office for IODE, Belgium)
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The following events have been held online:

1. Weekly (generally Monday) IODE and CD staff meetings (Ward Appeltans, Pieter Provoost, Claudia
Delgado, Kristin de Lichtervelde, Sofie de Baenst, Arno Lambert, Peter Pissierssens, Lucy Scott, Greg
Reed, Pauline Simpson, Francesca Santoro)

2. (A8):  20  April:  ONLINE  MEETING (14H00-17h15  CET):  Workshop  on data  sharing between UN
agencies as a contribution to the UN decade of ocean science for sustainable development

OTHER ACTIVITIES

1. Redesigning  and  upgrading  of  the  OceanTeacher  e-Learning  Platform  (planned  March  -  July
2020)

2. Uploading of OL 7 Principles course

3. OTGA 2: call for applications for Regional Training Centres (deadline 1st June 2020)

4. 22nd May: OBIS 20 years anniversary and name change to Ocean Biodiversity Information System

5. OIH: Development of a Global Hub and three regional nodes for the Ocean InfoHub, underpinned
by an ODIS-architecture.

6. GOSR: Development of the data portal for the Global Ocean Science Report.

7. OBIS/HAB: Development of the harmful algal bloom mapping portal.

8. OBPS: Software upgrade and enhancement of submission platform (planned Jun)

9. OceanDocs: merge with Aquatic Commons and new repository AquaDocs installed (planned July
- Sep)

10. Start implementation of JERICO-S3 project activities

VLIZ staff especially working on:

Clean up OE / OT databases
WOD-records - FAO-records
OIH implementation
OBPS implementation
JERICO-S3 implementation
Prep training course Train the Trainers together with EUMETSAT
Prep online training courses
Prep (new) RTC’s – STC’s – CL send and call closing 1 June
Review of budget with regard to COVID-19
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LIJST VAN NIEUWE EN GEPLANDE PUBLICATIES 
 

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

 
4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 
 
5. PERSBERICHTEN 
 
6. PRESENTATIES 

 
 

1. REGULIERE PUBLICATIES 

VLIZ Beleidsinformerende Nota's 
Devriese, L.I.; Janssen, C.R. (2020). Overzicht van het onderzoekslandschap en de wetenschappelijke 
informatie inzake (marien) zwerfvuil en microplastics in België. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 
2020_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043887. 45 pp. 

Verleye, T.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2020). De oceaan - klimaat nexus: Het belang van 
voortgezet onderzoek naar de rol van de oceaan in het klimaatvraagstuk. VLIZ Beleidsinformerende 
Nota's, 2020_002. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-95-5. 21 pp.  
 
Devriese, L.I.; Pirlet, H.; Nauwynck, H.; Janssen, C.; Boon, N.; Arends, J.B.A.; Maelfait, H.; Rubbens, P.; 
Vandegehuchte, M.; Verleye, T.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2020). Fact Check. Wetenschappelijke 
kennis over het coronavirus SARS-CoV-2 in de context van de Vlaamse stranden. VLIZ 
Beleidsinformerende Nota's, 2020_003. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 
9789492043948. 25 pp.  
 
Verleye, T.; Schepers, L.; Polet, H.; Pirlet, H.; Dauwe, S.; Martens, C.; Lonneville, B.; Tyberghein, L. 
(2020). Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis – Open data als een barometer voor de effecten van 
de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch deel van de Noordzee en de 
Westerschelde. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): 
Oostende. ISBN 978-94-92043-97-9. 23 pp.  
 

VLIZ Jaarboek 
Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2020). VLIZ Jaarboek 2019. Digitale editie bevat bijlagen. 
VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 978-94-92043-91-7. 50 
(+65) pp.  
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Mees, J.; Mertens, T.; Seys, J.; De Smet, B. (Ed.) (2020). VLIZ Annual Report 2019. Digital edition contains 
annexes. VLIZ Jaarboek = VLIZ Annual Report. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-
92043-92-4. 50 (+65) pp.  
 

VLIZ Jaarverslag voor schenkers 

Mees, J.; Mertens, T.; Rappé, K. (2020). VLIZ Jaarverslag voor schenkers 2019. VLIZ Jaarverslag voor 
schenkers. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 20 pp.  
 

VLIZ Special Publication 

Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2020). Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Oostende, Belgium, 18 March 
2020. VLIZ Special Publication, 84. Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 
viii, 95 pp.  
 
Monbaliu, J.; Mertens, T.; Bolle, A.; Verwaest, T.; Rauwoens, P.; Toorman, E.; Troch, P.; Gruwez, V. 
(Ed.) (2020). CREST Final scientific report: Take home messages and project results. VLIZ Special Publication, 
85. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920439-0-0. 145 pp.  
 
De Grote Rede 
(2020). De Grote Rede 51. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 51. Vlaams Instituut voor de Zee - 
Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 35 pp.  
 

VLIZ Library Acquisitions 
831 (28/02/2020) – 841 (22/05/2020): wekelijks op vrijdag 

VLIZINE  

VLIZINE Februari 2020: http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=322041  

VLIZINE Maart 2020: http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=323389  

VLIZINE April 2020: http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=323750  

SOCIAL MEDIA 

• Twitter: volg het VLIZ via jmeesvliz 
Twitter @jmeesvliz: 4178 volgers, 9437 tweets 

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

Facebook @RVSimon Stevin: 1800 likes (1804 volgers) 

• Facebook VLIZ: volg het VLIZ via www.facebook.com/VLIZnieuws/ 
Facebook @VLIZnieuws: 2169 likes (2298 volgers) 

• LinkedIn: LinkedIn VLIZ bedrijfspagina - 
www.linkedin.com/company/1721826/admin/ 

1841 volgers 

• Instagram: volg het VLIZ op www.instagram.com/vlizoostende/ 
Instagram @VLIZoostende: 662 volgers en 56 posts. 

 

http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=322041
http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=323389
http://www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=323750
https://www.facebook.com/rvsimonstevin
http://www.facebook.com/VLIZnieuws/
http://www.linkedin.com/company/1721826/admin/
http://www.instagram.com/vlizoostende/
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2. AD HOC PUBLICATIES 

Filmpjes 

De Smet, B.; Seys, J. (2020). Videoreeks ‘VLIZ boekentip’. Reeks van boekrecensies door VLIZ-medewerkers. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende (http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5392) 

De Smet, B.; Fockedey, N.; Wittoeck, J.; Seys, J. (2020). Videoreeks ‘VLIZ Achter de Schermen’. Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende (http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5334) 

De Smet, B.; Tavernier, I.; Seys, J. (2020). Videoreeks ‘Slow Television’. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ): Oostende (http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5394) 

Audio 

De Smet, B.; Fockedey, N.; Roobrouck, L.; Lips, J.; Seys, J. (2020). Audioreeks ‘VLIZ factcheck’. Reeks van 
5 Nederlandstalige audiofragmenten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende 
(http://www.vliz.be/nl/audioreeks-vliz-factcheck) 

 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 
Peer reviewed 

Boyle, D.; Catarino, A.I.; Clark, N.J.; Henry, T.B. (2020). Polyvinyl chloride (PVC) plastic fragments release 
Pb additives that are bioavailable in zebrafish. Environ. Pollut. 263(Part A): 114422. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2020.114422  
 
Caswell, Bryony A.; Klein, Emily S.; Alleway, Heidi K.; Ball, Johnathan E.; Botero, Julián; Cardinale, 
Massimiliano; Eero, Margit; Engelhard, Georg H.; Fortibuoni, Tomaso; Giraldo, Ana-Judith; Hentati-
Sundberg, Jonas; Jones, Peter; Kittinger, John N.; Krause, Gesche; Lajus, Dmitry L.; Lajus, Julia; Lau, 
Sally C.Y.; Lescrauwaet, Ann-Katrien; MacKenzie, Brian R.; McKenzie, Matthew; Ojaveer, Henn; 
Pandolfi, John M.; Raicevich, Saša; Russell, Bayden D.; Sundelöf, Andreas; Thorpe, Robert B.; zu 
Ermgassen, Philine S.E.; Thurstan, Ruth H. (2020). Something old, something new: Historical perspectives 
provide lessons for blue growth agendas. Fish Fish. Early View. https://doi.org/10.1111/faf.12460  
 
Cowger, Win; Booth, Andy; Hamilton, Bonnie; Primpke, Sebastian; Munno, Keenan; Lusher, Amy; 
Dehaut, Alexandre; Vaz, Vitor P; Liboiron, Max; Devriese, Lisa I.; Hermabessiere, Ludovic; Rochman, 
Chelsea; Steele, Clare; Athey, Samantha N.; Lynch, Jennifer; De Frond, Hannah; Gray, Andrew; Jones, 
Oliver; Brander, Susanne M; Thaysen, Clara; Moore, Shelly; Sanchez, Alterra; Nel, Holly (2020). 
Reporting guidelines to increase the reproducibility and comparability of research on microplastics. Applied 
Spectroscopy Online first: 000370282093029. https://hdl.handle.net/10.1177/0003702820930292  
 
De Keukelaere, L.; Sterckx, S.; Adriaensen, S.; Bhatia, N.; Monbaliu, J.; Toorman, E.; Cattrijsse, A.; 
Lebreton, C.; Van der Zande, D.; Knaeps, E. (2020). Coastal turbidity derived from PROBA-V global 
vegetation satellite. Remote Sens. 12(3): 463. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12030463  
 
Dierssen, H.; Bracher, A.; Brando, V.; Loisel, H.; Ruddick, K. (2020). Data needs for hyperspectral detection 
of algal diversity across the globe. Oceanography 33(1): 74-79  
 
Lear, D.; Herman, P.; Van Hoey, G.; Schepers, L.; Tonné, N.; Lipizer, M.; Müller-Karger, F.E.; 
Appeltans, W.; Kissling, W.D.; Holdsworth, N.; Edwards, M.; Pecceu, E.; Nygård, H.; Canonico, G.; 
Birchenough, S.; Graham, G.; Deneudt, K.; Claus, S.; Oset, P. (2020). Supporting the essential - 

http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5392
http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5334
http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?album=5394
http://www.vliz.be/nl/audioreeks-vliz-factcheck
https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2020.114422
https://doi.org/10.1111/faf.12460
https://hdl.handle.net/10.1177/0003702820930292
https://hdl.handle.net/10.3390/rs12030463
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Recommendations for the development of accessible and interoperable marine biological data products. Mar. 
Policy 117: 103958. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2020.103958  
 
McCullagh, D.; Benetti, S.; Plets, R.; Sacchetti, F.; O'Keeffe, E.; Lyons, K. (2020). Geomorphology and 
substrate of Galway Bay, Western Ireland. Journal of Maps 16(2): 166-178. 
https://hdl.handle.net/10.1080/17445647.2020.1717656  
 
Muelbert, J.H.; Nidzieko, N.J.; Acosta, A.T.R.; Beaulieu, S.E.; Bernardino, A.F.; Boikova, E.; Bornman, 
T.G.; Cataletto, B.; Deneudt, K.; Eliason, E.; Kraberg, A.; Nakaoka, M.; Pugnetti, A.; Ragueneau, O.; 
Scharfe, M.; Soltwedel, T.; Sosik, H.M.; Stanisci, A.; Stefanova, K.; Stéphan, P.; Stier, A.; Wikner, J.; 
Zingone, A. (2020). Corrigendum: ILTER – the International Long-Term Ecological Research network as a 
platform for global coastal and ocean observation. Front. Mar. Sci. 6: 819. 
https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00819  

Pannier, S.; De Winter, W. (2020). Southern Netherlandish Prize Papers: French and British colonial 
commodities at sea during the 18th Century. Commodities of Empire Working Paper 32: 1-23 
 
Patsiou, D.; del Rio-Cubilledo, C.; Catarino, A.I.; Summers, S.; Mohd Fahmi, A.; Boyle, D.; Fernandes, 
T.F.; Henry, T.B.; Catarino, A.I. (2020). Exposure to Pb-halide perovskite nanoparticles can deliver 
bioavailable Pb but does not alter endogenous gut microbiota in zebrafish. Sci. Total Environ. 715: 136941. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.136941  
 
Tilstone, G.H.; Dall’Olmo, G.; Hieronymi, M.; Ruddick, K.; Beck, M.; Ligi, M.; Costa, M.; D'Alimonte, 
D.; Vellucci, V.; Vansteenwegen, D.; Bracher, A.; Wiegmann, S.; Kuusk, J.; Vabson, V.; Ansko, I.; Vendt, 
R.; Donlon, C.; Casal, T. (2020). Field intercomparison of radiometer measurements for Oocean colour 
validation. Remote Sens. 12(10): 1587. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12101587  
 
Vercauteren, M.; De Swaef, E.; Declercq, A.; Aerts, J.; Ampe, B.; Gulla, S.; Haesebrouck, F.; Devriese, 
L.; Decostere, A.; Chiers, K. (2020). Pinpointing the role of Aeromonas salmonicida in the development of 
skin ulcerations in common dab (Limanda limanda). J. Fish Dis. 43(3): 347-357. 
https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.13133  
 
 
Andere 
 
Caudron, C.; De Batist, M.; Jouve, G.; Matte, G.; Hermans, T.; Flores-Orozco, A.; Versteeg, W.; 
Ghazoui, Z.; Roux, P.; Vandemeulebrouck, J.; Schmidt, B. (2020). Messages in the Bubbles. Eos, Trans. 
(Wash. D.C.) 101. https://hdl.handle.net/10.1029/2020eo143499 
 
Mertens, T.; Monbaliu, J. (2020). Climate REsilient coaST Research highlights with applications at the 
Belgian coast. Hydrolink 1: 4-6  
 
Pieters, M.; Missiaen, T.; De Clercq, M.; Demerre, I.; Van Haelst, S. (2020). Belgium: Prehistoric and 
protohistoric archaeology in the intertidal and subtidal zones of the North Sea, in: Bailey, G. et al. The 
archaeology of Europe’s drowned landscapes. Coastal Research Library, 35: pp. 175-187. 
https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-37367-2_9  
 
Rees, T.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Decock, W. (2020). All genera of the world: an overview and 
estimates based on the March 2020 release of the Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (IRMNG). 
Megataxa 1(2): 123-140. https://hdl.handle.net/10.11646/megataxa.1.2.3  
 
Verlé, K.; Sys, K.; Pecceu, E.; Verleye, T.; van Winsen, F.; Lescrauwaet, A.-K. (2020). The re-emergence of 
small-scale fisheries in Belgium? – An enquiry, in: Pascual-Fernández, J.J. et al. Small-Scale Fisheries in 
Europe: Status, resilience and governance. MARE Publication Series, 23: pp. 369-394. 
https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-37371-9_18  

VLIZ acknowledged 
 

https://hdl.handle.net/10.1016/j.marpol.2020.103958
https://hdl.handle.net/10.1080/17445647.2020.1717656
https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00819
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2020.136941
https://hdl.handle.net/10.3390/rs12101587
https://hdl.handle.net/10.1111/jfd.13133
https://hdl.handle.net/10.1029/2020eo143499
https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-37367-2_9
https://hdl.handle.net/10.11646/megataxa.1.2.3
https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-030-37371-9_18
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Publicaties met bijdrage van Totaal 2019 2020 
VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 1320 105 34 
Simon Stevin 290 39 15 
World Register of Marine Species (WoRMS) 3999 861 224 
Marine Regions 319 69 29 
EUROBIS 331 47 5 
 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 

/ 

5. PERSBERICHTEN 
VLIZ (2020). Kustbewoners voelen zich gezonder, toont nieuwe studie. Persbericht. Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 2 pp. 

VLIZ (2020). Kleuren onze stranden straks roze? Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ)/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Oostende. 

VLIZ (2020). Minder scheepvaart door corona. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ): Oostende. 

VLIZ (2020). Spijts 'corona-storm' 18.000 schelpen geteld. Persbericht. Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ): Oostende. 

VLIZ (2020). Eerste steenlegging InnovOcean Campus - UITGESTELD. Persbericht. Instituut 
voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO)/Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 

VLIZ (2020). Grote Schelpenteldag 2020 onderzoekt effect winterstormen op 
strandschelpen. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 

 

6. PRESENTATIES  
2020-
01-14 

Piran, 
Slovenië EuroMarine 

General 
Assembly 

Data needs for hyperspectral detection of algal 
bloom diversity across the globe 

2020-
01-30 Hasselt 

UHasselt 
CMK 

Symposium 
(BEED) 

Belgan Environmental Economics Day - over 
de effect van natuur op economie - effecten 
van wonen in de nabijheid van de kust op zelf-
gerapporteerde gezondheid, en hoe 
verschillende kustomgevingen een impact 
hebben op stress, inclusief het effect van 
plastic. De link met Environmental Economics 
werd natuurlijk ook expliciet gemaakt. 

2020-
01-16 Tongeren 

Gallo 
Romeins 
Museum Lezing Paleo-landschappen 

2020-
02-11 Het Zwin Het Zwin Lezing paleo-landschappen 
2020-
02-14 Oostende VLIZ 

VLIZ 
seminarie VLIZ' Social media policy 

2020-
03-06 Hasselt 

Open 
Knowledge 
Belgium Studiedag 

Open Belgium 2020 - Talk: Breaking out of the 
research data cycle – 20 years of marine data 
management 

 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=39
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=720
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=915
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=793
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&show=919
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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 
 
1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 
 
2. RIB Zeekat  
 
3. RV Simon Stevin 
 
4. ROV Genesis, AUV & USV 
 
5. VLIZ Thornton monitoring boei 
 
6. Marien Station Oostende 
 
7. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC Oostende 
 
8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
 
9. Aankopen apparatuur en toestellen 
 
 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 
Geen recente ontwikkelingen 

2. RIB Zeekat  
Reeds 13 vaardagen gerealiseerd.  
Het algemeen stuurbrevet zal vanaf 2021 niet langer geldig zijn als certificaat om de Zeekat te besturen. 
Een opwaardering van het stuurbrevet tot een gelijkschakeling met professionele brevetten is 
noodzakelijk. Opleidingen werden gevolgd door 3 personen maar examens moeten nog worden 
afgelegd. 

3. RV Simon Stevin 
Droogdokperiode van 6 januari t.e.m. 14 februari 2020: Sinds droogdokperiode veel campagnes afgelast 
door slecht weer. Voor de coronamaatregelen in werking werden er slechts 11 tochten uitgevoerd. De 
Simon Stevin stopte met varen op 18 maart en hernam activiteiten op 4 mei. Sinds 4 mei was de Simon 
Stevin 15 dagen actief. 

De Simon Stevin heeft activiteiten hernomen maar met restricties; er kunnen slechts 6 wetenschappers 
aanboord ipv 12, meerdaagse tochten zijn niet mogelijk en in de werkboot kan er maar 1 wetenschapper.  

Het vaarschema Simon Stevin voor de periode juli-december 2020 werd gefinaliseerd.  

Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de 
scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring goedgekeurd op 
Vlaamse Regering.  
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4. ROV Genesis, AUV & USV 
• ROV Genesis/Zonnebloem: cruise aan boord van RV Belgica van 2-15 juli is afgelast door de 

Coronacrisis. Onderhoud van de ROV wordt verdergezet zodat toestel klaar is voor volgende 
opdrachten. 

 
• AUV Barabas: succesvolle calibratietesten en subbottom profiling tests in Laacher See in 

Duitsland. Campagne in Spanje, Duitsland en Ierland (cruise aan boord van RV Belgica van 2-15 
juli) afgelast door coronacrisis. Volgende campagne staat gepland voor september. 

 
• USV Adhemar: succesvolle campagnes voor SEPAM-AUTO project (sound ecology by Passive 

Acoustic Monitoring) in samenwerking met VLIZ-MOC. Succesvolle stap in “northseaproofing” 
van USV door integratie van 400 W electromotor. 

 

5. VLIZ Thornton monitoring boei  
Tijdens de afgelopen periode kon VLIZ wel een beroep doen op de Zeetijger om de Thornton meetboei 
te wisselen.  

6. Marien Station Oostende (MSO) 
De afbraak van de bijgebouwen is uitgevoerd maar door de coronacrisis liggen alle werken momenteel 
stil.  

Vooraleer de bodemsanering kan starten moet het bedrijf dat het pomphuis bouwt damplanken plaatsen. 
Als aanvangsdatum werd 22 juni vastgelegd. Aansluitend kan de bodemsanering plaatsvinden, die een 
tweetal weken zal duren. 

Begin januari 2020 schreef VLIZ een Design & Build opdracht uit (via concurrentiegerichte dialoog) voor 
de sloop van de 3 grote loodsen en de bouw van een Ocean Innovation Space waarin het Marine Robotics 
Centre, laboratoria en kantoren zullen ondergebracht worden. De totale netto oppervlakte betreft +/- 
1200m² en vormt de start van een Masterplan Marien Station Oostende dat in totaal +/- 3000m² netto 
oppervlakte omvat.  

VLIZ heeft ondertussen een dialoog opgestart met inschrijvers voor het ontwerp van de uitbreiding MSO. 
In eerste instantie wordt de werkruimte voor het Marine Robotics Centre, centrale labruimtes en burelen 
beoogd in de nieuwbouw. 

7. Experimentele vogelkooi VOC 
Geen recente ontwikkelingen 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Geen recente ontwikkelingen 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  
Raming 

bedrag (€) 
budget Status 

Hydrofonen 80000 VLIZ Besteld en geleverd 
24-kanaals Streamer (Seismische 
ontvangers) 

40000 VLIZ Bestelling geplaatst 

Automatische planktonsampler  50000 VLIZ Bestelling geplaatst 
Nanopore sequencing systeem  15000  VLIZ Besteld en geleverd 

Staining module Flow cytometer 79000  VLIZ Besteld, wordt geïnstalleerd 
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