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1. VLIZ ORGANISEERT 
 

TIMBERS kick-off event  
Plaats en datum: Noordzee , Spuikom   woensdag 11 dec 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 14 
Aantal deelnemers: 14 
Contactpersoon VLIZ: Thomas Vandorpe 

Think Tank North Sea  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 , Reception Area 2   donderdag 19 dec 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 80 
Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Bezoek NIOZ - Afdelingen EDS & COS  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 2   maandag 20 jan 2020 tot dinsdag 21 jan 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 35 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel 
Financiering: Department Onderzoek 

LifeWatch Maritime Industry Workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 1 , Reception Area 2   donderdag 23 jan 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Kick-off meeting DISARM  
Plaats en datum: Noordzee   woensdag 29 jan 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 21 
Contactpersoon VLIZ: Tine Missiaen 

LifeWatch-WoRMS workshop – MolluscaBase Workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 2 - maandag 03 feb 2020 tot vrijdag 07 feb 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 
Financiering: Lifewatch - Worms 

VLIZ PhD symposium  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 - vrijdag 07 feb 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel 

IMBRSea visit  
Plaats en datum: Conference Hall   maandag 10 feb 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 27 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

http://intra.vliz.be/nl/timbers-kick-event
http://intra.vliz.be/nl/think-tank-north-sea-voorlopige-boeking
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-nioz-afdelingen-eds-cos
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-maritime-industry-workshop
http://intra.vliz.be/nl/kick-meeting-disarm
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-workshop-%E2%80%93-molluscabase-workshop
http://intra.vliz.be/nl/vliz-phd-symposium
http://intra.vliz.be/nl/imbrsea-visit-0
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LifeWatch-WoRMS Thecostraca Editor Workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Spuikom   maandag 24 feb 2020 tot vrijdag 28 feb 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 12 
Contactpersoon VLIZ: Stefanie Dekeyzer 

JericoNext - LifeWatch workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 1 , Reception Area 2   donderdag 05 mrt 2020 tot vrijdag 
06 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 7 
Contactpersoon VLIZ: Ollevier Anouk 

Grote Schelpenteldag 2020  
Plaats en datum: stranden/dijk 10 kustgemeenten  zaterdag 14 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 1 200 
Externe Organisatie: EOS, Natuurpunt, NME kust, Kusterfgoed, strandwerkgroep, 10 kustgemeenten 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

LifeWatch meeting: ENVRI-FAIR and IJI ARMS workflow  
Plaats en datum: Noordzee , Reception Area 1 , Spuikom   maandag 16 mrt 2020 tot dinsdag 17 mrt 
2020 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Contactpersoon VLIZ: Laurian Van Maldeghem 
Financiering: LifeWatch 

VLIZ Marine Science Day 2020  
Plaats en datum: CC Grote Post  woensdag 18 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 450 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Financiering: VLIZ 

COST-ETN first training school on Data upload and visualisation  
Plaats en datum: IODE TR1 , IODE TR2 , Reception Area 1 , Reception Area 2   dinsdag 24 mrt 2020 tot 
donderdag 26 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Contactpersoon VLIZ: Reubens Jan 
Financiering: COST  

Lifewatch Maritime Advisory Board  
Plaats en datum: CC Grote Post - zaal Kleine Foyer  vrijdag 08 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 

Pint of Science  
Plaats en datum: Vrijstaat O  maandag 11 mei 2020 tot woensdag 13 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: Pint of Science 
Extern Contactpersoon: belgium@pintofscience.com  
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

LifeWatch-WoRMS Porifera editor workshop  
Plaats en datum: Noordzee , Spuikom   woensdag 13 mei 2020 tot vrijdag 15 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 18 
Contactpersoon VLIZ: Stefanie Dekeyzer 

EMODnet Biology III - Hands-on workshop on data formatting, QC and 
publishing  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1   maandag 08 jun 2020 tot vrijdag 12 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 35 
Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Leen 
Financiering: EmodNet 

Ledendag 2020  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 , Reception Area 2   vrijdag 19 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-thecostraca-editor-workshop
http://intra.vliz.be/nl/jericonext-lifewatch-workshop
http://intra.vliz.be/nl/grote-schelpenteldag-2020
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-meeting-envri-fair-and-iji-arms-workflow
http://intra.vliz.be/nl/vliz-marine-science-day-2020
http://intra.vliz.be/nl/cost-datamanagement-etn-workshop
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-maritime-advisory-board
http://intra.vliz.be/nl/pint-science-0
http://intra.vliz.be/nl/lifewatch-worms-porifera-editor-workshop
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-data-training
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-data-training
http://intra.vliz.be/nl/ledendag-2020
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ICOS Intercomparis PREP meeting  
Plaats en datum: MSO loods 1 , MSO Loods 4 , extra tent  maandag 17 aug 2020 tot vrijdag 21 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 10 
Contactpersoon VLIZ: Gkritzalis Thanos 

Dag van de Wetenschap 2020  
Plaats en datum: MSO 1: keuken , MSO loods 1 , MSO loods 2 , MSO loods 3 , MSO Loods 4 , 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 (datum en plaats nog niet bepaald) een Citizen 
Science Festival kan organiseren i.s.m. Natuurpunt en Scivil. 
 
 

2. VLIZ CO-ORGANISEERT 

Trefdag voor kustgidsen - De Panne  
Plaats en datum: De Panne - zaterdag 07 dec 2019 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Aantal deelnemers: 161 
Externe Organisatie: Gemeente De Panne, Povincie West-Vlaanderen 
Contactpersoon VLIZ: Ines Tavernier 
Rol van het VLIZ: Input programma + aanwezigheid van Jan Seys & Ines Tavernier op de dag zelf (geen 
catering of IT-ondersteuning gevraagd) 

Advancing data stewardship: insights from environmental and life science 
research infrastructures  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 , Reception Area 2   vrijdag 28 feb 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Aantal deelnemers: 27 
Contactpersoon VLIZ: Schepers Lennert 

Europees Kampioenschap Meeuwenschreeuwen  
Plaats en datum: Café De Verloren Gernoare - Adinkerke  zondag 22 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Extern Contactpersoon: www.gullscreeching.eu  
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 
Rol van het VLIZ: Jan Seys is voorzitter van de Jury 

Uitreiking Dr Edouard Delcroix Prize 2019  
Plaats en datum: Royal Flemish Academy of Belgium for Science  maandag 30 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: HYDRO VZW 
Extern ContactpersoonDr Georges Casteur 
Contactpersoon VLIZ:  
Mertens TinaFinanciering: HYDRO vzw 

Blue Economy Science Summit : BESS  
Plaats en datum: De Grote Post (Oostende)  vrijdag 08 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: Blauwe Cluster 
Extern Contactpersoon: Overmeire, Ann 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 
Financiering: VLIZ+Blauwe Cluster 

Oceans Past VIII Conference  
Plaats en datum: Conference Hall , IODE TR1 , IODE TR2 , Marmara , Reception Area 1   zondag 10 mei 
2020 tot woensdag 13 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 70 
Externe Organisatie: Ocean Past Initiative 

http://intra.vliz.be/nl/icos-intercomparis-prep-meeting
http://intra.vliz.be/nl/dag-van-de-wetenschap-2020
http://intra.vliz.be/nl/citizen-science-festival
http://intra.vliz.be/nl/trefdag-voor-kustgidsen-de-panne
http://intra.vliz.be/nl/connecting-esfris-data-management-workshop
http://intra.vliz.be/nl/connecting-esfris-data-management-workshop
http://intra.vliz.be/nl/europees-kampioenschap-meeuwenschreeuwen
http://intra.vliz.be/nl/uitreiking-dr-edouard-delcroix-prize-2019
http://intra.vliz.be/nl/marine-science-meets-maritime-industry
http://intra.vliz.be/nl/oceans-past-viii-conference
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Extern Contactpersoon: Ruth Thurstan  
Contactpersoon VLIZ: De Winter Wim 
Financiering: Oceans Past, via conference fees 
Rol van het VLIZ: VLIZ- dept Onderzoek - is lokale organisator en venue. De Conference Conveners zijn 
dr Ruth Thurstan en Prof Ben Fitzhugh, University Exeter.  

Unesco Trefdag  
Plaats en datum: TBC - Brussel of Brugge  donderdag 14 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: UNESCO 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
Rol van het VLIZ: Ann-Katrien : contactpersoon, Bart De Smet en Ines Tavenier geven presentatie 

ICOS Intercomparison exercise  
Plaats en datum: MSO loods 1 , MSO Loods 4 , extra tent  maandag 24 aug 2020 tot vrijdag 04 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 40 
Externe Organisatie: ICOS Ocean Thematic Centre 
Extern Contactpersoon: Tobias Steinhoff  
Contactpersoon VLIZ: Gkritzalis Thanos 
Financiering: OTC 

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 ... 

Herdenking Magellaan Expeditie 
Plaats en datum: Brugge, locatie nog te bepalen  donderdag 01 okt 2020 
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. 

3. VLIZ FACILITEERT 
 

PECS Joint Advisory Panel en Demonstration  
Plaats en datum: Conference Hall , Reception Area 1 , Reception Area 2   vrijdag 20 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 70 
Externe Organisatie: Haven Oostende & UGent 
Extern Contactpersoon: marijke.mahieu@ugent.be 
Contactpersoon VLIZ: Nathalie Keersebilck 

UN Data sharing workshop  
Plaats en datum: Conference Hall   maandag 20 apr 2020 tot dinsdag 21 apr 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Contactpersoon VLIZ: Sofie de Baenst 

EMODnet steering Committee/Technical Working Group  
Plaats en datum: Conference Hall , Noordzee   woensdag 22 apr 2020 tot vrijdag 24 apr 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Externe Organisatie: EMODnet secretariat 
Extern Contactpersoon: Andrée-Anne Marsan, andree-anne.marsan@emodnet.eu 
Contactpersoon VLIZ: Joana Beja 

52nd Liège Colloquium on Ocean Dynamics – Towards understanding and 
assessing human impacts on coastal marine environments  
Plaats en datum: University of Liège  maandag 25 mei 2020 tot vrijdag 29 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Externe Organisatie: ULiege, Belspo, FaceIT, FNRS, Region Wallone 
Contactpersoon VLIZ: Vandegehuchte Michiel 
Rol van het VLIZ: Michiel Vandegehuchte maakt deel uit van het scientific committee van het congres 

Bezoek onderwijsinspectie  
Plaats en datum: Noordzee   donderdag 25 jun 2020 

http://intra.vliz.be/nl/unesco-trefdag
http://intra.vliz.be/nl/icos-intercomparison-exercise
http://intra.vliz.be/nl/open-monumentendag-2020-oosteroever
http://intra.vliz.be/nl/herdenking-magellaan-expeditie
http://intra.vliz.be/nl/pecs-joint-advisory-panel-en-demonstration
http://intra.vliz.be/nl/un-data-sharing-workshop
http://intra.vliz.be/nl/emodnet-steering-committeetechnical-working-group
http://intra.vliz.be/nl/52nd-li%C3%A8ge-colloquium-ocean-dynamics-%E2%80%93-towards-understanding-and-assessing-human-impacts-coastal
http://intra.vliz.be/nl/52nd-li%C3%A8ge-colloquium-ocean-dynamics-%E2%80%93-towards-understanding-and-assessing-human-impacts-coastal
http://intra.vliz.be/nl/bezoek-onderwijsinspectie
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Verwacht aantal deelnemers: 12 
Externe Organisatie: Onderwijsinspecteur Secundair Onderwijs 
Extern Contactpersoon: Olivier Douvere 
Contactpersoon VLIZ: Copejans Evy 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ 

DG MARE C4 study visit  
Plaats en datum: Noordzee - vrijdag 27 mrt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Contactpersoon VLIZ: Kate Larkin 
Rol van het VLIZ: EMODnet Secretariat, EMODnet Biology, EMDOnet Central Portal 

Lancering Ostend Science Park  
Plaats en datum: Bluebridge - donderdag 27 feb 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 200 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 
Rol van het VLIZ: VLIZ-stand, aangevuld met wrakken, MRC, duilteam, Lifewatch 

Empowering Biodiversity Research Conference II  
Plaats en datum: Africamuseum - donderdag 14 mei 2020 tot vrijdag 15 mei 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Schepers Lennert 
Rol van het VLIZ: Set up LifeWatch stand 

Super Nova 2020 
Plaats en datum: 'Het Eilandje' in Antwerpen - donderdag 08 okt 2020 tot zondag 11 okt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 2 000 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 
Rol van het VLIZ: Deelname aan TechFair Inzet Simon Stevin ? 
 

http://intra.vliz.be/nl/dg-mare-c4-study-visit
http://intra.vliz.be/nl/lancering-ostend-science-park
http://intra.vliz.be/nl/empowering-biodiversity-research-conference-ii
http://intra.vliz.be/nl/super-nova-2020
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Lijst lopende en startende projecten 

1. Projecten externe financiering

2. Projecten interne financiering

3. Samenwerkingsovereenkomsten

4. Netwerken en stuurgroepen

5. Mandaten

Projecten externe financiering (46) 

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. 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#external
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#external
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#internal
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#internal
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#cooperation
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#cooperation
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#network
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#network
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#mandate
http://dev.vliz.be/vmdcdata/scicom.php#mandate
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Recente activiteiten en producten:  

De Steering Committee Meeting van het project heeft ondertussen plaatsgevonden in Oostende, 
waarbij we waardevolle aanbevelingen hebben gekregen om het project tot een goed einde te 
brengen. Thomas Vandorpe en Nore Praet hebben ook een cursus gevolgd in Brest om de 
multibeam data van de waterkolom te kunnen verwerken. Bovendien heeft Nore zich verder 
verdiept in het opstellen van de beste workflow voor de in-situ turbiditeitsmetingen en de 
multibeam acquisitie. De komende maand bereiden we ons voor op de eerste Timbers campagne 
met de RV Simon Stevin door een (sensor en multibeam) protocol op te stellen. 

 

2. Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their 
degradation in the marine environment (ANDROMEDA) 

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:  

New person hired, starts on 1 April for 4 years period. Kick-off of project 18-20 May Oslo. 

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. 

https://aqua-lit.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4927


Wetenschappelijk Commissie, 06 maart 2020  8 
 

Recente activiteiten en producten:  

Project meeting in Valencia 5-6 februari. 
Verwerking van de resultaten uit de AQUA-LIT Learning Lab over de Noordzee, samen met de 
interviews van stakeholders uit de aquacultuursector. Deze informatie zal dit jaar gerapporteerd 
worden als een Deliverable, getrokken door VLIZ.  

4. Association of European Marine Biological Laboratories Expanded (ASSEMBLE+) 

Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2021-09-30 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Katrina Exter 
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 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:  

• Updates to website to focus on industrial users 
• New website template was created upon request, but A+ then decided not to go ahead with it 

so keeping with existing site 
• Participation in Project Implementation Committee TCs 
• Ongoing work on maintanance of the ASSEMBLE+ datasets and publications catalogue 
• Working on the DwC formatting of the OSD datasets (chosing vocabularies and format of the 

data we are provided with) 

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 

http://www.assembleplus.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4868
http://www.vliz.be/imis?proid=4978
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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 aan het Strategic Research and Innovation Agenda SRIA (Michiel 
Vandegehuchte, Lisa Devriese, Chantal Martens, Fien de Raedemaecker, Jonas Lescroart en Ann-
Katrien Lescrauwaet (subchapter enabling components: 4.6. Open Data & Capacity 
development) 

• voorbereidingen & communicatie rond de Strategic Orientation Workshop in Leiden van 31 
maart tot en met 2 april 2020 

• (ontwerp) rapporten en activiteiten in taak 3.3 (mapping initiatives and potential for 
international collaboration), taak 4.6. (Open data strategie) en taak 4.3. capacity development 
strategie 

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:  

- Partnermeeting Blue Accelerator (9/12/19) 
- Afwerking installatie (stroomvoorziening en communicatie) Panthyr en bezoek eBO en POM op RT1 
(11/12/19) 
- Aanvraag offertes voor potentiële sensoren en loggers RT1 
- Ontwerpen sensorframe 
- Meeting sensor selectie op basis van ontvangen offertes (27/01/20) 
- Meeting POM ivm ontwerp sensorframe en aanpassingen aan stroomvoorziening en dataverbinding op 
RT1 (7/02/20) 
- Intern overleg ivm dataverbinding (10/02/20) 
- Meeting Hans Polet (ILVO) ivm tests op RT1 (12/02/20) 
- Meeting met POM ivm dataverbinding en -verdeling (20/02/20) 

 

7. Blue-Cloud: Piloting innovative services for Marine Research & the Blue Economy 
(Blue-Cloud) 

Looptijd: Van 2019-09-01 tot 2020-08-31 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Lennert Schepers 
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Project coördinator: TRUST-IT 
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4975 

Het project implementeert een praktische benadering om het potentieel van op de cloud 
gebaseerde open wetenschap aan te pakken om een reeks diensten te ontwikkelen om de Pilot 
Blue Cloud te demonstreren en te demonstreren als een thematische EOSC-cloud ter 
ondersteuning van oceaanonderzoek door middel van een reeks van vijf piloot versies van Blue-
Cloud. 

Recente activiteiten en producten:  

• op de Technische committee werd de VLIZ infrastructuur (EurOBIS/EMODnet Biology) 
voorgesteld, evenals het werk dat we plannen in binnen demonstrator #1: plankton products. 

• er werd een meeting gehouden voor demonstrator #1 met VLIZ research en ULiège 
(subcontractor) 

• er werd een webmeeting gehouden voor demonstrator #1 met CNRS-Université de Sorbonne - 
LOV 

• verschillende partners hebben mensen aangeworven om aan deze demonstrator te werken 

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. 

Recente activiteiten en producten:  

Kick-off meeting werd gehouden in Berlijn (D) op 13-15 januari 2020. Een dag van de kick-off (14/1) was 
een open conference gericht op de stakeholders.  

Nieuwe werknemer op het project, Jose Felipe Barradas, is gestart op 13.1.2020.  

Voorbereiding voor Belgica survey van 3-17 mei (Wilhelmshaven/Helgoland).  

9. Coastbusters 2.0 

Looptijd: Van 2019-10-01 tot 2022-10-01 
Financiering: VLAIO 

http://www.vliz.be/imis?proid=4975
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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:  

- Project ging van start op 1 februari 2020 

- Werkoverleg ILVO 23/01/2020 

- Kick off meeting 11/02/2020 

- Uitwerking monitoring inception plan in samenwerking met ILVO 

- Planning T0-monitoring campagne (maart-april 2020) 

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:  

- Tussentijds rapport werd ingediend  

- Financiële mid-term rapportage 

- Voorbereiding Belgische partnermeeting 

- Input voor model voor Noordzee case 

11. COST - A pan-European Network for Marine Renewable Energy (WECANET) 

Looptijd: Van 2018-09-12 tot 2022-09-11 
Financiering: COST 
Project lead VLIZ: Tina Mertens 
Project coördinator: Vicky Stratigaki (UGent) 
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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:  

* verscheidene training schools en workshops gerelateerd aan golfenergie vinden plaats in voorjaar 
2020  

 

12. 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 

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:  

Uitbreiding van de setup nr een totaal van 24 units wordt voorbereid. De vergroting van de carport is 
ook in voobereiding (opmaak omgevingsvergunning ism architect en prijsofferters). 

 

 

 

13. 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: Vanaf 2020-03-01 
Financiering: Europees visserijfonds 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.wecanet.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4976
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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:  

Project was granted and has started. This EFMZV funded project coordinated by ILVO will 
enable deployment of additional Seabass data storage tags to be used in the PhD study of Jolien 
Goossens under co-promotorship of Jan Reubens. 

14. 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:  

Het project volgt de voorziene planning, momenteel gekeken naar de microplastic vorming 
vanuit de nieuwe biocomposiet en de ecotoxicologische effecten. 

15. 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 om enig betrouwbaar oordeel te vellen over de staat 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.seabiocomp.eu
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.sisarm.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4951
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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:  

Start van project op 1/1/2020 

Kick-off vergadering met alle partners op 29.1.2020 

Start onderzoek historische bathymetrische data (Marie Robberecht) 

Start opzet van database (Marie Robberecht) 

Publicatie van bestek mbt dieptesampling in januari 2020; offertes werden ingediend in februari 2020; 
eerste versie risico-analyse in februari 2020 (IMDC); open dialoog gaat van start in mei 2020. 

Overleg met kustburgemeesters op 19.2.2020 

Campagne met Simon Stevin van 18-21 februari werd afgelast vanwege het stormweer.  

 

 

 

 

16. 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: Jan-Bart Callewaert 

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

Recente activiteiten en producten:  

• webmeeting gehouden op 17 januari met Europese partners 
 

• project gestart op 19 februari 2020 
• kick-off meeting voor onbepaalde tijd uitgesteld door corona virus 

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

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:  

• GA in Dresden Feb 3-6; discussions within the WP we are involved in (WP9, and Task Torces) 
• Joined each of the five new Task Forces, which will discuss technical issues that are cross-cutting 

over the RI domains in ENVRI-FAIR 
• Delivered contributions to D9.1, D9.2, D9.3: a summary of online FAIR checkers and 

questionnaires aimed at analysing IMIS and the MDA for their FAIRness; identification of the 
FAIR gaps resulting from that checking; an outline of various technical details of IMIS and of the 
LifeWatch ERIC catalogue 

18. 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:  

Een strategie voor een het tot stand brengen van een duurzame transnationale toegang tot de Europese 
onderzoeksvloot wordt ontwikkeld. 

 

 

19. European Marine Biological Resource Centre - Belgium (EMBRC.be) 

Looptijd: Van 2015-01-01 tot 2020-12-31 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse 

http://www.eurofleets.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4979
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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 voor hernieuwde RI in voorbereiding 

20. 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/ 
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:  

• New phase initiated (contract signed in late December) 
• Handover from previous coordinators 
• Ongoing dataset harvesting (one during the reporting period) 

21. 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 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.embrc.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4522
https://www.emodnet-ingestion.eu/
http://www.vliz.be/imis?proid=4872
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.emodnet-biology.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4871
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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 
• Deliverable D3.5 (Prioritization report based on data gaps analysis and WP4 feedback) 

submitted 
• 16 out of 32 data grants were selected, contracts finalised and signed 
• February harvest ongoing (37 datasets scheduled) 
• Organisation for WP2/WP3 workshop (June 8th to 12th) ongoing 

22. 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 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. De oppervlakte boei van één van de verankeringen is verdwenen. Door 
onderhoud & droogdok Simon Stevin en opnieuw slecht weer tijdens voorjaar komt de recuperatie van 
die verankeringen mogelijks te laat om een tijdig heruitzetten te garanderen.  

Na afloop PERSUADE worden de moorings overgedragen aan ODNatuur die ze dan verder zal beheren al 
bijdrage aan EMBRC. Een vervolg op het PERSUADE project wordt wel beoogd dr ODNatuur waarin VLIZ 
opnieuw een rol zou kunnen spelen. 

23. 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 

https://www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
https://www.researchgate.net/project/PERSUADE-ExPERimental-approaches-towards-Future-Sustainable-Use-of-North-Sea-Artificial-HarD-SubstratEs
http://www.vliz.be/imis?proid=4791
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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 loopt ten volle en krijgt de nodige lofbetuigingen. In het kader van een extra sponsoring 
vanuit de Nationale Loterij wordt extra communicatie gevoerd door Westtoer, en worden twee 
events georganiseerd (een contactdag op 8 november 2019; een scholenwedstrijd met 
apotheosemoment op 28 mei 2020). 

24. 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:  

In deze rapportageperiode heeft VLIZ wederom bijgedragen aan meerdere werkpakketten en 
verschillende doelstellingen. 

Voor WP1, betreffende projectmanagement, heeft VLIZ actief deelgenomen aan de partner- en 
werkpakketvergaderingen en zorgde het voor administratieve verplichtingen (bijhouden van uitgaven en 
personeelskosten, enz.). In oktober 2019 nam VLIZ deel aan de GEANS-partnerbijeenkomst in Gotenborg 
en bereidt zich voor op de partner in maart 2020. 

Voor WP2, betreffende communicatie, heeft VLIZ gewerkt aan het onderhoud van de GEANS-website op 
het Interreg North Sea-platform met behulp van het Umbraco CMS. Dit gebeurde in samenwerking met 
de WP2-werkpakketleider (ILVO). VLIZ onderhoudt ook een Google Analytics-account op, gekoppeld aan 
de website, om informatie te verkrijgen over het aantal bezoekers. VLIZ was betrokken bij andere 

http://www.seafront.be/nl/operatie-noordzee
http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.northsearegion.eu/geans/
http://www.vliz.be/imis?proid=4928
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initiatieven en heeft het bewustzijn over de GEANS-activiteiten in gerelateerde netwerken zoals 
AssemblePlus, ARMS, LifeWatch, OBIS, enz. in stand gehouden. 

Voor WP3 op de DNA-sequentiereferentiebibliotheek blijft VLIZ bijgedragen aan de inventaris van de 
belangrijkste soorten waarvan de sequentie moet worden bepaald op basis van de vereisten voor WP5 
en de beschikbare informatie in de VLIZ-systemen. 

Voor WP5 over de pilotstudies heeft VLIZ de leiding over een pilotstudie voor niet-inheemse soorten 
(NIS) in havens. Er is een online vergadering opgezet met de deelnemende partners om de NIS-
pilotstudie te bespreken. VLIZ nam ook contact op met GiMaRIS en de haven van Antwerpen om hen als 
stakeholder uit te betrekken. Er werd een vergadering opgezet met de Haven van Antwerpen om de 
mogelijkheden te bespreken om de pilotstudie in april te starten. De nodige voorbereidingen voor 
desbetreffende pilootstudie gaan van start.  

Voor WP6, over de vertaling van wetenschap in producten, heeft VLIZ bijgedragen aan de discussies 
over het beslissingsondersteuningskader dat moet worden ontwikkeld voor de belanghebbenden en de 
producten die kunnen worden opgenomen. Samen met partner CEFAS werkt VLIZ aan de ontwikkeling 
van een decision support framework. 

VLIZ heeft ook activiteiten opgestart voor het organiseren van het gegevensbeheer van de gegevens die 
tijdens het project moeten worden verzameld. Er is een sjabloon naar de partners gestuurd om 
informatie te verzamelen over de gegevens die tijdens het project worden verzameld.Op dit moment 
werkt VLIZ aan een conceptplan voor gegevensbeheer dat alvorens de meeting in maart zal worden 
afgerond. 

VLIZ-bijdragen aan het project en de samenwerking met de betrokken partners en belanghebbenden 
verloopt zoals gepland. 

25. 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:  

https://eo.belspo.be/en/stereo-in-action/projects/hyperspectral-and-multi-mission-high-resolution-optical-remote-sensing
https://eo.belspo.be/en/stereo-in-action/projects/hyperspectral-and-multi-mission-high-resolution-optical-remote-sensing
http://www.vliz.be/imis?proid=4866
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Er zijn nu drie PANTHYR opstellingen actief waarvan één op het innovatielocatie (Blue Accelerator RT1) 
voor Oostende die VLIZ verder monitored en aanwendt voor uitbreidingen en verdere ontwikkeling 

 

 

26. Implementing EOSC: ESFRI driven Open Science (EOSC ESFRI RDM) 

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:  

• Overleg met Michele Oleo (EWI) over de status van het project (15 december 2019) 
• Start schrijven rapport (Milestone Maand 9) 
• Organisatie workshop 28 februari 2020: ‘Advancing Data Stewardship: insights from 

environmental and life science research infrastructures’ 

27. 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:  

PANTHYR beoogt een doorgedreven ontwikkeling van het PANTHYR platform dat door VLIZ 
werd ontwikkeld tijdens het HYPERMAQ project. Dit houdt oa de toevoeging van extra 
sensoren en een verbeterd databeheer in.  

http://www.vliz.be/imis?proid=4977
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28. 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:  

Hannelore Theetaert participated on a GO SHIP cruise on board RRS Jams Cook, using VLIZ ICOS 
equipment to do underway pCO2 and Total Alkalinity measurements during a 6 week cruise from Florida 
(US) to Tenerife (Spain). 

RV Simon Stevin should receive official label in first 6 months of 2020 after refurbishing the UW pCO2 
system. 

RV SImon Stevin 2019 UW pCO2 data nad metadat were submitted to SOCAT 2020.  

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. 

We are currently working on a number of papers from data from the 2 ICOS stations on CO2 and CH4 
fluxes and processes in the belgian coast and Scheldt estuary. 

Working on data from the 2019 PAP cruise using VLIZ ICOS systems on board the RRS Discovery 

 

 

29. 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:  

http://www.icos-belgium.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4293
http://www.vliz.be/imis?proid=4860
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Geen recente ontwikkelingen 

30. 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:  

Project officially started in February. Data centre and MOC Joined Kick-off meeting in San 
Sebastian from  17-21 February 2020.  

31. 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 (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:  

De 'on site' monitoring in het kader van de recreatieve zeevisserij werd terug opgestart (lucht- en 
havenobservaties). Hiervoor werkt VLIZ samen met ILVO (zeegaande waarnemers). Er wordt nog steeds 
actief ingezet op samenwerking met de recreatieve vissers, bv. stimulatie om de vangsten te registreren 
in een logboek.  

 

32. Marine Robotics Centre 

Looptijd: Vanaf 2018-01-01 
Financiering: Hercules 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.recreatievezeevisserij.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4873
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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:  

Marine Robotics Centre heeft de afgelopen tijd verder ingezet in de uitbouw van de operationele 
capaciteit van de toestellen en het lab om de uitdagingen en campagnes van dit jaar aan te gaan. Voor 
de USV Adhemar hebben we gewerkt aan de integratie van een grotere schroef op het vaartuig. We 
werken meer richting een hybride toestel, aangedreven door zowel golf energie als een electromotor. 
We streven er naar om te kunnen navigeren in hoge stroomsnelheden in de Noordzee en onafhankelijk 
van het getij. Voor de AUV hebben we de laatste weken gewerkt aan een data processing schema voor 
de Klein Side Scan Sonar data. De verwerking van de bathymetrische data is nu gestroomlijnd na nodige 
actie van de leveranciers en softwareproducenten. De ROV winch is momenteel in onderhoud bij een 
externe firma, de onderhoudswerkzaamheden voor dit jaar staan ingepland vanaf Maart. Het MRC lab 
wordt verder uitgebouwd en we verwachten de laatste levering van meubilair tegen eind februari. 
Verder valt nog te vermelden dat van februari tot eind mei twee stage/thesisstudenten van de ECAM 
Brussels Engineering School hun project komen uitvoeren in samenwerking met het MRC. 

 

33. Mission Atlantic (Mission Atlantic) 

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 eind 2019 goedgekeurd. De kick-off van dit project zal 
doorgaan najaar 2020. VLIZ leidt WP2, in coordinatie met IFREMER: Data technology and 
management for IEA (Integrated Ecosystem Assessments). 

34. New Strategies for monitoring and risk assessment of Hazardous chemicals in the 
marine (NewSTHEPS) 

Looptijd: Van 2014-12-01 tot 2020-01-31 
Financiering: BRAIN 

http://www.vliz.be/nl/marine-robotics-centre
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Project lead VLIZ: Jelle Rondelez 
Website: www.newstheps.be/ 

Binnen dit project zullen nieuwe en geïntegreerde passieve staalnametechnieken in mariene 
wateren verder uitgewerkt worden. Focus ligt op de kwantificatie van micropolluenten en 
metalen. Coördinator is OD Natuur. VLIZ is subcontractant voor de opzet van een website en 
databeheeractiviteiten met oog op de verdere uitbouw van de INRAM en ENDIS-RISKS 
databank. 

Recente activiteiten en producten:  

Imports van project data in IMERS databank 

 

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 
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:  

Sinds de voorafgaande SciCom werd niet meer gesampled. De activiteiten gedurende de 
afgelopen periode waren beperkt tot rapportage en coördinatie tussen de projectpartners. De 
volgende zeegaande campagnes zullen doorgaan in maart. 

36. Opmaak van een inventaris van 100-jarige scheepswrakken 

Looptijd: Van 2020-01-01 tot 2020-04-01 
Financiering: FOD Leefmilieu 
Project lead VLIZ: Sven Van Haelst 

De onderhavige opdracht betreft de opmaak en invulling van een inventaris van als erfgoed 
erkende scheepswrakken die zich op de bodem van het Belgisch deel van de Noordzee bevinden. 
De inventaris moet de nodige informatie bevatten om te bepalen voor welke wrakken bij 
voorrang beschermings- en opkuismaatregelen moeten genomen worden om de instandhouding 

http://www.newstheps.be/
https://northsearegion.eu/nsw/
http://www.vliz.be/imis?proid=4921
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te vrijwaren. Bovendien moeten aanbevelingen geformuleerd worden wat betreft nodige en 
nuttige beschermingsmaatregelen voor de scheepswrakken. 

Recente activiteiten en producten:  

Inventaris is in opmaak volgens het voorziene schema. De eerste stakeholdersmeeting met 
(Gouverneur van west-Vlaanderen, DG Leefmilieu, DG Scheepvaart, Onroerend Erfgoed, 
MRCC en Vlaamse Hydrografie) heeft plaatsgevonden in Oostende op 19/02/2020. De 
tussentijdse stand van zaken werd voorgelegd (40 van de 55 wrakken grotendeels 
geïnventariseerd) en nieuwe uniforme beschermingsmaatregelen werden voorgesteld. 

37. 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:  

Project opgestart  

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:  

- Het PROBIO-project is gestart op 1/11/2019 en de kick-off met de partners en de gebruikersgroep vond 
plaats op 7/11/2019 te VLIZ, Oostende. 
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- Een eerste deliverable D1.1 'Longlist North Sea species' werd gefinaliseerd door VLIZ, bestaande uit 
een selectie en beschrijving van 147 mariene soorten die volgens specifieke criteria is opgesteld. 

- Deze soortenlijst zal de basis vormen voor een verdere selectie van 50 soorten die tijdens de eerste 
staalnamecampagne in maart zullen bemonsterd worden. Deze longlist wordt momenteel afgetoetst 
met de gebruikersgroep bestaande uit bedrijven en kennisinstellingen. 

- Op 31/01/2020 vond de eerste valorisatiemeeting plaats met vertegenwoordigers van de verschillende 
tech transfer offices van de betrokken partners. 

 

 

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: Lennert Tyberghein 

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 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:  

• Delivered a document on the Nagoya Protocol and provenance requirements, together with 
EMBRC; started the techincal analysis of this issue 

• Regular and frequent TCs for WP1,2,6,9. 
• Attended hackathon for WP2 (Nov 13-16, 2019) 

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 

http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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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:  

1. The data centre is participating in a LifeWatch internal joint initiative that is based on ARMS data 
being collected under the umbrella of ASSEMBLE Plus / EMBRC. Meetings in Rome (2-6 Dec, 
2019) and Sevilla (13-16 Oct, 2019) and Rome (29-30 Jan, 2020). These data will be analysed via 
a LifeWatch workflow 

2. Designing the ARMS workflow: TCs with the ARMS scientists to understand the steps. TCs with 
LifeWatch ERIC to understand how to create the workflow drawing.  

• The data centre is involved in an LW internal joint initiative, where a workflow is being designed 
around the ARMS data that are collected in ASSEMBLE+/EMBRC.  

• Meetings in Rome (2-6 Dec, 2019), 29-30 Jan  2020) and Sevilla (13-16 Oct, 2019) to discuss this 
workflow and create an initial version. 

• Delivering the workflow requirements documents 

LIFEWATCH KPIs 2019-2020 

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

 
ALGEMEEN 

• Er werd een Terms of Reference document opgemaakt om de rol van de Belgische partners 
binnen LifeWatch te formaliseren. Dit document is door de verschillende partijen ondertekend. 

• Op 23 Januari organiseerde LifeWatch VLIZ een overleg met verscheidene geïnteresseerde 
maritieme bedrijven en studiebureaus (waaronder Jan De Nul Group, DEME, Maritech, Haedes, 
Antea, Blauwe Cluster en Arcadis) tijdens de allereerste LifeWatch Maritime Industry Workshop. 
Dit is een eerste stap naar een duurzame samenwerking tussen LifeWatch en innovatieve 
industriepartners om te beantwoorden aan de groeiende behoefte voor meer integratie tussen 
industrie, wetenschap en data. Later deze lente volgt de lancering van de LifeWatch Maritime 
Industry Advisory Board (MIAB) (http://www.lifewatch.be/en/lifewatch-maritime-industry-
advisory-board). 

• Op 28 februari 2020 organiseren LifeWatch en ELIXIR Belgium samen de volgende workshop op 
het VLIZ: “Advancing data stewardship: insights from environmental and life science research 
infrastructures” (http://lifewatch.be/en/events/advancing-data-stewardship-insights-
environmental-and-life-science-research-infrastructures). 

• Op 14-15 mei 2020 organiseert het Belgisch Biodiversiteitsplatform de tweede editie van het 
Empowering Biodiversity Research (EBR) Symposium in het AfrikaMuseum te Brussel. Als één 
van de co-organisatoren neemt LifeWatch VLIZ deel aan de voorbereidende vergaderingen in 
Brussel. 

• In het kader van dit EBR Symposium, organiseren LifeWatch, DiSSCO en ELIXIR Belgium samen 
een “Research Data Management Workshop: Hands-on introductions to research data 

http://
http://
http://
http://
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management and publication” (1-2 april 2020, Brussel) (http://lifewatch.be/en/events/research-
data-management-workshop-hands-introductions-research-data-management-and). 

• VLIZ was aanwezig op het network event van de nieuwe IRI call op 15 januari in Brussel. De 
vooraanmelding van de nieuwe LifeWatch proposal moet gebeuren tegen 15 maart 2020; de 
finale proposal moet dan ingediend worden tegen 15 april 2020. 

 
OUTREACH 

• Er werd een nieuwsbericht over de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting gepost op 
LifeWatch.be. Dit nieuwsbericht werd ook opgenomen in de LifeWatch ERIC nieuwsbrief en in 
de Biodiversity Newsflash van het Belgisch Biodiversiteitsplatform. Verder werd ook het abstract 
booklet van dag 1 (19 november 2019), en het verslag van dag 2 (20 november 2020) 
uitgestuurd. 

• LifeWatch was aanwezig op de BElgian Ecosystems and Society community (BEES) Christmas 
market (20 december 2019, Brussel), met een demostand rond het gebruik van artificiële 
intelligentie in planktononderzoek. 

• Er werd een abstract ingediend rond planktononderzoek en artificiële intelligentie voor de “Cool 
Ocean Tool” sessie op de 20ste VLIZ Marine Science Day (18 maart 2020). 

• De LifeWatch user stories werden onderverdeeld in vier categorieën: Science, Industry, Policy en 
Civil society. E zijn verschillende industriële user stories in de maak om te publiceren op de 
LifeWatch.be website. 

• In het kader van de eerste LifeWatch Maritime Industry Workshop, werd er een brochure 
gemaakt met welke data en services LifeWatch kan aanbieden voor de industrie. 

• Er wordt momenteel ook onderzocht wie de gebruikers van de Vlaamse LifeWatch infrastructuur 
zijn. Hiervoor wordt informatie uit verschillende bronnen samen gelegd, om uiteindelijk te 
komen tot een lijst van unieke institutionele gebruikers. 

• Er werd een oproep gedaan om nieuw beschreven soorten in 2019 te nomineren voor de 
WoRMS top-10 van mariene soorten 2019. In samenwerking met Tammy Horton, chair van 
WoRMS, wordt er hierover een persbericht voorbereid, dat zal gelanceerd worden op 
Taxonomist Appreciation Day (19 maart 2020). 

• 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) werden 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: 

http://
http://
http://
http://
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• 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 

• De staalnames campagnes blijven verder gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd 
• Alle stalen/output geanalyseerd, gedocumenteerd, gearchiveerd en verspreid via gekende 

kanalen. 

 
Optimalisatie 

• Werkplan opgesteld voor betere doorstroming van biotische LifeWatch data naar EurOBIS. 
• Publicatie genetische data in LifeWatch Data Explorer opgestart (dev-versie finaal) 
• Mapping/inventarisatie huidige genetische bronnen binnen MOC beschreven 
• Startmeeting (21/2) over management van genetische bronnen binnen VLIZ. 
• Acties genomen om de stalenbank weer te geven op de LifeWatch Data Explorer (eg views, 

optimalisatie structuur, ... in MIDAS) 
• TOR draft afgewerkt 

 
Valorisatie 

• Finaal manuscript van gemeenschapsstructuur en dynamiek van Copepoda in BPNS klaar en 
rondgezonden naar coauteurs voor laatste feedback. 

• Finaal manuscript bacterioplankton klaar (feedback coauteurs nog niet geïmplementeerd, maar 
beschikbaar). 

 
Plankton imaging systems 

Operationeel  

• VPR ingezet tijdens twee LifeWatch campagnes (17-19/12/2019 en 25-27/02/2020) 
• Rapportagesysteem van VPR-campagnes vastgelegd 
• SFCM ingezet voor detectie microplastics samen met stagestudent Iqram Muhammad. 
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• Nieuwe manual voor gebruik en kalibratie SFCM is bijna af. 

 
Optimalisatie 

• VPR leerset uitgebreid (momenteel +- 11.000 beelden) 
• VPR-systeem meer robuust gemaakt door standalone GPS 
• Bachelor student (Fabian Depestel, 14/02 → 12/6) gestart met de studie over het effect van 

replicatie/staalnameprotocol op zooplankton-recoveres op de zooscan. 
• Training vanuit CytoBuoy voor gebruik SFCM + calibratie. 
• Zelf SFCM gealigneerd en flow cell gereinigd. 
• Flowcam dataflow gestreamlined en in gebruik 
• Prototype gestandardiseerde VPR dataflow 

 
Valorisatie 

• Finaal manuscript van flowcam datapaper klaar en rondgezonden naar coauteurs voor laatste 
feedback. 

• Paper Noctiluca (Introductie, methode in grote lijnen klaar. Voor aanpak statistiek afwachten 
antwoord van FIRE). 

 
Echolocation & noise monitoring systems 

Operationeel 

• 4 underwater broadband (10 Hz - 100 kHz) recorders RTSys RESEA met 6 hydrofonen. Dergelijk 
systeem can is autonoom voor 5 maand en kan continu opnemen.  

• Gevalideerde vleermuisdata (2016-2018) toegevoegd in de mongoDB.  
• Cpod data from 2019 uploaded in ETN database 

 
Optimalisatie: 

• Christian Fojtek heeft zijn thesis. Knock knock who's there? Bat detection along the Belgian 
coast. Ingediend bij de faculteit of Engineering and Architecture, Universiteit Gent. Focus lag op 
de automatisatie van de vleermuis call herkenning. 

• Porpoise click detectie en classificatie. Vergelijking tussen HF soundtrap detecties en CPOD 
detecties door middel van PorCC (classificatie algorithme). 

• Acoustic Tracking Tags detectie en herkenning 
• Stagair Thijs Van Der Steen heeft semester gewerkt op eigen hardware voor bruinvisdetectie 

 
Valorisatie 
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• Vleermuis resultaten voorgesteld op de begeleidingscommissie 'Grensoverschrijdende 
monitoring Zwin 2011-2033' op 4 februari 2020. 

• Samenwerking opgestart met Dr Benoit 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. 

• Samenwerking met de industrie ivm onderwatergeluid is opgestart. 
• Overleg onderwatergeluid metingen en flow noise (PCAD4Cod) Leiden University. Attendance 

Hans Slabbekoorn, Michael Ainslie, Bruce Martin, Erwin Jansen, Peter Rogers, Alain Norro. 

 
Animal biotelemetry systems 

Operationeel 

• Uitlezen netwerk BPNS en WS gepland voor maart 
• 156 palingen gezenderd (45 acoustische, 92 pDST, 19 pdst& acoustisch) (gelinkt aan 

verschillende projecten) 

 
Optimalisatie 

• Aanpassing databank: Uitwisseling ETN-OTN databank 

 
Valorisatie 

• Manuscript Manuscript Receiver frame: submitted 
• Degraer et al. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10750-019-04109-9 
• Opiniepaper beheer diadrome vissoorten: draft versie 
• Manuscript: optimal design in wind farm: submitted 
• Symposium Next-Generation Animal Tracking (Januari 2020, Antwerpen) 

 
DATA ARCHEOLOGIE 

• De data archeologie datasets werden onderverdeeld in 4 categorieën (Zooplankton, Spuikom, 
4DAEMON and BMB) en worden omgezet naar het EurOBIS formaat, zodat die data ook 
beschikbaar kan gemaakt worden via het online EurOBIS portaal. Na de volgende harvest (eind 
februari – begin maart), zullen er ongeveer 50 van de 96 data archeologie datasets beschikbaar 
zijn in EurOBIS. 

• Een bijkomende datacollectie rond historische fytoplankton is in voorbereiding: data worden 
gedigitaliseerd en zullen beschreven worden op http://www.lifewatch.be/en/marine-data-
archeology 

• Nieuwe publicatie: Nohe, A.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; 
Sabbe, K. (2020). Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and 
seasonality in the Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s. Sci. Total Environ. 
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716: 136316. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2019.136316 
(http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=321503) 

 
DATA SYSTEMS 

• Er werd samen met het werkpakket rond data services gebrainstormd hoe het LifeWatch e-Lab 
en de data services geoptimaliseerd en uitgebreid kunnen worden. 

• Aphia: geen grote updates te vermelden. 
• ETN: geen grote updates te vermelden. Er zijn vooral data management taken gebeurd. 

Prioriteiten in verdere ontwikkelingen werden besproken.  
• MongoDB Uploader: Voor geautomatiseerde uploads voor een aantal sensor datatypes werd 

een upload tool gebouwd. Deze staat momenteel in een eerste versie. 
• De VLIZ LifeWatch data portalen zijn nu https klaar. Dit was nodig voor belangrijke requests via 

EMODnet, en werd aangevraagd door de gebruikers van MarineRegions. 
• Er werd toegang gevraagd tot de LifeWatch ICT Core Infrastructure (Picasso Cluster Malaga). 
• Er zal een extra veldje “user_type” toegevoegd worden aan de data request en download forms. 

Op die manier kan makkelijker bijgehouden worden of de gebruiker Science, Industry, Policy of 
Civil Society is. 

 
DATA SERVICES 

• Er werd samen met het werkpakket rond datasystemen gebrainstormd hoe het LifeWatch e-Lab 
en de data services geoptimaliseerd en uitgebreid kunnen worden. 

• Er werden verschillende verbeteringen aan de front-end van de LifeWatch Data Explorer 
doorgevoerd. 

• 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 

• Mogelijke data producten voor 2020 zijn: BPNS soorten abundantie, invasieve soorten tool. 
• 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. 

 
MEETINGS 

• 2 December 2019, Gent, België: bICEpS colloquium 2019 
• 20 december 2019, Brussel, België: BEES Christmas Market 
• 14-15 januari 2020: JPI workshop Underwater acoustics 
• 15 januari 2020, Brussel, België: Netwerk event voor de lancering van de nieuwe IRI call 
• 23 januari 2020, Oostende, België: First LifeWatch Maritime Industry Workshop 
• 27-29 januari 2020, Antwerpen, België: Next Generation Animal Tracking Meeting 

http://
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• 3-7 februari 2020, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS MolluscaBase Editor Workshop 
• 12 februari 2020, Universiteit Leiden, Nederland: Underwater acoustics meeting 
• 24-28 februari 2020, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS Thecostraca Editor Workshop 
• 28 februari 2020, Oostende, België: Advancing data stewardship: insights from environmental 

and life science research infrastructures 
• 18 maart 2020, Oostende, België: 20ste VLIZ Marine Science Day 2020 
• 31 maart – 3 april 2020, Willemshaven, Duitsland: IceAge Workshop 
• 1-2 april 2020, Brussel, België: Research data management workshop: Hands-on introductions to 

research data management and publication 
• 20-23 april 2020, Leipzig, Duitsland: sDiv traits workshop 
• 13-15 mei 2020, Brussel, België: LifeWatch-WoRMS Porifera Editor Workshop 
• 14-15 mei 2020, Brussel, België: Empowering Biodiversity Research Symposium II 
• 8-12 juni 2020, Oostende, België: EMODnet Biology WP2-WP3 Workshop 

 
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. 

• Nohe, A.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2020). 
Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and seasonality in the 
Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s. Sci. Total Environ. 716: 136316. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2019.136316 

• Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Deneudt, K.; Moens, T.; Hernandez, F. (2019). 
Environmental factors influence the detection probability in acoustic telemetry in a marine 
environment: results from a new setup. Hydrobiologia 845(1): 81-94. 
https://hdl.handle.net/10.1007/s10750-017-3478-7 

• Dekeyzer, S.; Decock, W.; Verfaille, K.; Vanhoorne, B.; Lanssens, T.; Vandepitte, L. (2019). Marine 
species traits in the LifeWatch Taxonomic Backbone. Biodiversity Information Science and 
Standards 3: e37492. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.3.37492 

• Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Dekeyzer, S.; Decock, W.; Verfaille, K.; Lanssens, T.; De Pooter, D.; 
Hernandez, F. (2019). The LifeWatch Taxonomic Backbone: Connecting information on 
taxonomy, biogeography, literature, traits and genomics. Biodiversity Information Science and 
Standards 3: e38072. https://hdl.handle.net/10.3897/biss.3.38072 

• Arvanitidis, C.; Warwick, R.M.; Somerfield, P.J.; Pavloudi, C.; Pafilis, E.; Oulas, A.; Chatzigeorgiou, 
G.; Gerovasileiou, V.; Patkos, T.; Bailly, N.; Hernandez, F.; Vanhoorne, B.; Vandepitte, L.; 
Appeltans, W.; Keklikoglou, K.; Chatzinikolaou, E.; Michalakis, N.; Filiopoulou, I.; Panteri, E.; 
Gougousis, A.; Bravakos, P.; Christakis, C.; Kassapidis, P.; Kotoulas, G.; Magoulas, A. (2019). The 
collaborative potential of research infrastructures in addressing global scientific questions. 
Biodiversity Information Science and Standards 3: e37289. 
https://hdl.handle.net/10.3897/biss.3.37289 

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 

http://
http://
http://
http://
http://
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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:  

imports voor 2019 zijn gestart 

Ontwikkelingen aan de OMES databank ongoing 

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 

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:  

Afronden Deeltaak 14 

• Design website 
• Design logo 
• Opbouw website gaande 

Rapport afgeleverd aan VNSC rond analyse T2015 data- en scripts 
 

43. SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and 
ocean data management (SeaDataCloud) 

http://www.omes-monitoring.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4072
http://www.scheldemonitor.org/
http://www.vliz.be/imis?proid=4276
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Looptijd: Van 2016-11-01 tot 2020-10-31 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia [X] 
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:  

geen recente ontwikkelingen 

- deelname Code sprint Virtual Research Environment in Athene van 10 tot 12 februari 2020: integratie 
van de BIO QC tool in de VRE. 

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:  

Schelpenopleiding op 4 februari door 40-tal mensen bijgewoond, waaronder heel wat 
SeaWatchers. SeaWatchers staan ook centraal bij de Grote Schelpenteldag van 14 maart 2020, 
waar ze inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor elk van de tien telposten aan zee. 

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 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.seadatanet.org
http://www.vliz.be/imis?proid=4869
http://www.seawatch-b.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=137618
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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:  

Zes maand na de start van dit STEM project voor het basisonderwijs, zijn de thema's afgebakend 
en drie activiteiten in voorbereiding. In een stuurgroepvergadering op 21 februari is de stand van 
zaken geschetst in bijzijn van de projectverantwoordelijke bij de Provincie. 

46. 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. 

Recente activiteiten en producten:  

De laatste TrIAS core group meeting dateert van 23/01/2020. 2020 is het laatste jaar van het BELSPO 
TrIAS-project met belangrijke taken voor VLIZ. Ondertussen zijn de prioritaire soorten geïdentificeerd 
die verder gebruikt worden in de modellen & risico-beoordeling. 

 

 

Projecten interne financiering (30) 

1. Blackfish 

Looptijd: Van 2019-05-01 tot 2022-05-31 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Gert Everaert 
Website: blackfish.be/ 

Blackfish en VLIZ werken samen voor het verzamelen van wetenschappelijk data. Het Blackfish 
team komt gedurende een 3-jarig zeilavontuur op unieke locaties in de Noordzee, de Atlantische 
Oceaan en de Middellandse Zee en dat biedt opportuniteiten om bijzondere stalen te nemen die 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.trias-project.be
http://www.vliz.be/imis?proid=4867
https://blackfish.be/
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een meerwaarde bieden aan het wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek wordt er vanop de 
zeilboot gevist naar plastics en neemt het schip een ontvanger mee om gezenderde vissen (o.a. 
paling en kabeljauw) te detecteren. 

Recente activiteiten en producten:  

Sailing vessel had some damage. 

Currently no sampling activity. 

Samples taken in 2019 are being analyzed for the poster presetnation at SETAC Dublin 

2. 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 acquisition stage.  Earlier work included meeting with 
stakeholders in organisations such as De Blauwe Cluster and the Province of West Flanders to 
refine the research objectives of this project. Accordingly, the focus of this research is directed at 
quantifying the economic benefits of coastal amenities for the tourism sector in West Flanders. 
In addition to general coastal proximity and views, the effects of coastal features such as dunes, 
ports, and industrial areas on the value of proximate homes and tourist rentals will be evaluated. 
To this end, the literature surrounding coastal amenity value and hedonic pricing of coastal 
resources has been reviewed and possible sources of property price data such as administrative 
and advertising data in West Flanders have been explored. The most recent task completed under 
this project was the selection and purchase of twelve months of AirBnB pricing data. This 
dataset covers more than 10,000 individual rental units and includes variables for the location, 
characteristics, and occupancy of all AirBnB units in West Flanders. 

3. Colonization processes of ecosystem engineers 
    Kolonisatieprocessen bij ecosystem engineers 

Looptijd: Vanaf 2019-12-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Pascal Hablutzel 
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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:  

Project opgestart. 

4. Commercial names seafood in Belgium 
    Handelsbenamingen vis en zeevruchten in België 

Looptijd: Vanaf 2015-10-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Nancy Fockedey 

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:  

geen activiteiten 

5. 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:  

VLIZ is opnieuw partner in de 2019-2020 editie. Zie 
http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=8120. Deelname in de jurering voor professionele 
kandidaten in Parijs (27.04). 

https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivier-roellinger/
https://www.ethic-ocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivier-roellinger/
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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 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:  

- Indiening paper "Targeted prospecting for preserved prehistoric landscapes and human presence in 
the SNS" op 29 december 2019. 

- Verwerking van geofysische gegevens (sept. 2019) van de Brown Bank 

- Start van dataprocessor op 1/2/2020 (Thomas Mestdagh) 

- Planning en voorbereiding van Belgica survey naar de Brown bank (31/3-10/4/2020) 

 

8. Historic fisheries value chains 

http://www.vliz.be/en/palaeolandscape-research
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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:  

This project is in the planning and team assembly phase. The first stage of this project involved 
meeting with colleagues from VLIZ and KULeuven with specialities in history, economic 
history, library science, and historic fisheries data collection to refine the research objectives. A 
research question was developed to analyse the local and regional economic effects of historical 
shocks to the fisheries sector over the past 80 years. To this end, data on historic fisheries 
catches, prices, and revenue has been collected. The refined research objective has also been 
forwarded to prof. Yves Segers of KULeuven for his review and comment. The plan is to recruit 
two master's thesis students to work on separate components of this project under supervision 
from the Maritime Society and History research group at VLIZ. One student will develop an 
input output model of the Flemish coastal economy to locate the primary fisheries sector in the 
regional value chain. The other student will use time series co-integration analysis to determine 
the level of economic integration between the fisheries sector and key economic indicators for 
the coastal region of West Flanders. Together, the results of these works will be utilised to 
determine how communities responded to past shocks and declines in the fisheries sector.     

9. Historical maps of the coastal zone (HisGISKust) 
    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:  

http://www.vliz.be/hisgiskust
http://www.vliz.be/imis?proid=4697
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Gedoneerde collectie van historische kaarten rond Passendale gegeorefereerd 

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:  

Hoewel er door de verschillende betrokken departementen en afdelingen aan BeRMS-2020 wordt 
gewerkt, is dit kapstok-project afgeweken van zijn originele doelstellingen, waarbij 2020 als het einddoel 
werd gezien, met een upgedate lijst van het Belgisch deel van de Noordzee. 

Momenteel worden de verschillende betrokken afdelingen geconsulteerd, om te zien hoe we best met 
dit project verdergaan. 

11. 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:  

Eerste simulaties voor station 130 obv LifeWatch gegevens worden gemaakt. Constructieve 
feedback vanuit UGent PAE. 

12. Microplastics: an emerging contaminant of concern? 
      Microplastics: een zorgwekkende opkomende contaminant? 
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Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2018-09-01 
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:  

Global, spatially explicit risk analysis of microplastic performed and will be submitted soon to a 
high impact journal. 

13. Monitoring Sea Spray Aerosols (SSA) 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 

In dit project draagt VLIZ bij tot de kwantificatie van de natuurlijke blootstelling van de mens 
aan de aërosolen geproduceerd in de zee in samenwerking met UGent (GhEnToxLab). Er zullen 
op regelmatige basis stalen genomen worden van lucht en zeewater voor onderzoek naar 
aërosoliserende bioactieve componenten. 

Recente activiteiten en producten:  

Geen recente ontwikkelingen. De komende maanden zal dit worden hernomen. 

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:  

Planning for collection of moorins has started. 

15. Origin of ridge bedforms in the Dover Strait 
      Oorsprong van richels op de zeebodem van de straat van Dover 
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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:  

Verwerking van de nieuwe data en finale afwerking van de paper "Characterisation of Middle–Late 
Pleistocene groove-and-ridge landforms incised across the Dover Strait".Indiening voorzien 
Feb 2020. 

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:  

Afwerking van de rapporten "Paleolandschappelijk onderzoek van de Zeebrugge regio" en 
"Verslag archeologisch potentieel Zeebrugge regio" in het kader van het Zeebrugge project 
(UGent - VLIZ) in opdracht van MOW.  

17. PhD - Optical plankton imaging for community analysis 

Looptijd: Van 2019-09-15 tot 2023-09-15 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Anouk Ollevier 

Tijdens dit doctoraat zal de inzetbaarheid van de Video Plankton Recorder (VPR) in het Belgisch 
Deel van de Noordzee worden onderzocht en zal de VPR gebruikt worden voor het 
beantwoorden van ecologische vragen over zoöplankton gemeenschappen. 

Recente activiteiten en producten:  

- Project opgestart, 

- Video Plankton Recorder is volledig operationeel gemaakt 

- Werkbezoek aan Hamburg voor kennisuitwisseling m.b.t. gebruik van de VPR en analyse en 
interpretatie van de data. 

http://www.vliz.be/en/palaeolandscape-research
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- Aanmaak van een learning set voor classificatie van de planktonbeelden 

- Evaluatie van de bruikbaarheid van de VPR in verschillende zones van het Belgisch deel van de 
Noordzee via veldmetingen. 

18. 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 ongoing. 

19. 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:  

Marine Severin started working on this topic and is drafting a VLIZ internal research proposal 

20. PlaneetZee 
      Planeet Zee 

Looptijd: Vanaf 2008-09-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Evy Copejans 
Website: www.planeetzee.be 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/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:  

Volledig in revisie, in functie van nieuwe leerplannen en geëvolueerde methodologieën. 

21. 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:  

- Publicatie BIN Verleye, T.; Dauwe, S.; Devriese, L; Lust, H.; Bouchti, Z.; Pirlet, H. (2019). 
Marien onderzoek in Vlaanderen en België: een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ 
Beleidsinformerende Nota's, 2019_005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 
978-94-920-4382-5. 60 pp. 

- Publicatie en gerichte communicatie-actie BIN Sandra, M.; Soetaert, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; 
Devriese, L.; Pirlet, H.; Polet, H.; Verleye, T. (2019). Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee. VLIZ 
Beleidsinformerende Nota's, 2019_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 
9789492043818. 48 pp. 

- Publicatie BIN Verleye, T.; Devriese, L. (2019). Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten? De 
haalbaarheid van het gebruik van visloodalternatieven in de recreatieve hengelvisserij op zee. VLIZ 
Beleidsinformerende Nota's, BIN 2019_003. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-
920-4380-1. 28 pp. 

22. 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 

http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-notas
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an already (multi-)stressed marine environment (e.g. chemical pollution, climate change, ocean 
acidification). 

Recente activiteiten en producten:  

Dr. Ana Catarino was hired for this post doc position. 

23. 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:  

- Expertengroep is samengekomen op 20/11, ter voorbereiding van een bijeenkomst in het voorjaar 
rond interdisciplinaire samenwerking op basis van concrete casussen.  

- Publicatie rond historisch mariene observaties in de 18e eeuw (A1.2):  

De Winter, W. (2019). Southern-Netherlandish observations and knowledge production of naturalia on the seas: 
The writings of Michael de Febure (1721). EMLC 3(2): 265-282.  

https://hdl.handle.net/10.18352/emlc.113 

In:  

Early Modern Low Countries. Werkgroep De Zeventiende Eeuw/Werkgroep De Achttiende Eeuw: 
Utrecht. e-ISSN 2543-1587 

 

- Manuscript ' Southern-Netherlandish Prize Papers as a source on French colonial commodities at sea 
during the War of the Spanish Succession and the Seven Years’ War' submitted  

- Manuscript rond scheepschirurgijns en historisch maritieme geneeskunde (Surgeons on the Move) is 
submitted, in co-auteurschap 

- FWO-aspirantenmandaat gesubmit door Stan Pannier i.s.m. KU Leuven.  

- Succesvolle seminaries rond Prize Papers lopen in UGent en KULeuven 

- Vanuit samenwerking met The National Archives werken we samen met een tweede VLIZ M.A. student 
voor geschiedenis in KULeuven (Semih özmeriç) 

http://www.vliz.be/en/southern-netherlandish-prize-papers-research
https://hdl.handle.net/10.18352/emlc.113
https://hdl.handle.net/10.18352/emlc.113
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24. Studie- en trefdag voor Kustgidsen (Kustgidsendag) 

Looptijd: Vanaf 2008-09-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

De provincie West-Vlaanderen en het VLIZ organiseren jaarlijks  een boeiende studiedag voor 
gidsen (natuur-, haven- en stadsgidsen) aan de kust. 

Recente activiteiten en producten:  

Na geslaagde editie op 7 december 2019 in De Panne beslist om volgend jaar neer te strijken in 
Zeebrugge. 

25. Study of the marine scientific landscape in Flanders/Belgium 
      Studie van het Zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen/België 

Looptijd: Vanaf 2008-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

Eén van de kerntaken van het VLIZ is het continu in kaart brengen van het zeewetenschappelijk 
landschap in Vlaanderen/België. Dit gebeurt o.a. via het Integrated Marine Information System 
IMIS, via bevraging (aanvullen en actualiseren van IMIS) en gerichte bevraging ivm de 
geldstromen naar het zeewetenschappelijk onderzoek. 

Recente activiteiten en producten:  

- Publicatie BIN Verleye, T.; Dauwe, S.; Devriese, L; Lust, H.; Bouchti, Z.; Pirlet, H. (2019). Marien 
onderzoek in Vlaanderen en België: een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ 
Beleidsinformerende Nota's, 2019_005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-
4382-5. 60 pp. 

- Verkenning potentieel van de Derwent Innovation databank voor de mapping van mariene en 
maritieme patenten uit België (input voor het indicatorrapport). 

26. Trait-based ecosystem modelling 

Looptijd: Vanaf 2019-12-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Pascal Hablutzel 
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Natuurlijke biologische gemeenschappen kunnen zo complex zijn, dat we processen zoals 
ecosysteemfuncties vaak niet kunnen beschrijven met de huidige beschikbare modellen. In deze 
onderzoekslijn willen we genetische technieken gebruiken om grote hoeveelheden 
soortenkenmerken automatisch te capteren en deze informatie voor statistische en wiskundige 
modellen gebruiken om in soortenrijke ecosystemen sleutelkenmerken en sleutelsoorten te 
identificeren en ecosysteemprocessen te achterhalen. 

Recente activiteiten en producten:  

Project opgestart. 

27. 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:  

Geen acties gepland. 

28. VLIZ Info Desk 
      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:  

Permanent loket waar om de paar dagen vraag binnenstroomt en wordt beantwoord, niet in het 
minst door de afdeling WCOMM. 

29. World Ocean Day 
      WereldOceaandag 

Looptijd: Vanaf 2010-01-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 
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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:  

Ook dit voorjaar strijkt VLIZ neer in 'Kaap' (Oostende) voor een reeks boeiende avondlezingen 
& annex kunst, zowel onder de vlag van WOD als Pint of Science. 

30. 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:  

Geen acties gepland. 

 

 

Samenwerkingsovereenkomsten (10) 

1. 5G netwerk application for scientific research 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Chantal Martens 

Offshore draadloze netwerkoperator nCentric heeft, in samenwerking met zusterbedrijf 
Citymesh, een volledige 5G LTE-internetverbinding in de Belgische Noordzee gerealiseerd. In 
een samenwerking met VLIZ zal de signaalsterkte en dekking van het netwerk op het BCP getest 
en in kaart gebracht worden en wordt de inzetbaarheid van het netwerk voor wetenschappelijk 
onderzoek onderzocht.  

Recente activiteiten en producten:  

De testen zijn eind februari 2020 afgerond.  De eindevaluatie wordt nu intern VLIZ uitgevoerd.  

2. Coastsnap Vlaamse Kust 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.planeetzee.be/zeebad
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Looptijd: Vanaf 2019-06-01 
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:  

Twee coastsnap stations zijn gepland : Oostende (oosteroever), in een samenwerking met het DBC 
databeach project, en Koksijde , in een samenwerking met VUB (prof Margaret Chen).  

Voor beide stations is het vergunningstraject afgerond en worden nu de technische voorbereidingen 
voor de plaatsing getroffen. De plaatsing wordt verwacht voor zomer 2020. Bij de plaatsing voorziet VLIZ 
ook een informatie campagne en zal de bijbehorende website gelanceerd worden.  

3. 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:  

Overleg migratie SQL databank. Vliz verleent assistentie. 

4. 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:  
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• 25/02/2020: Teleconferentie met IMARPE verantwoordelijke Internationale Relaties en 6 
onderzoeks verantwoordelijken (zie verslag in Confluence) ; Ann-Katrien Lescrauwaet en Tina 
Mertens voor VLIZ. Verkennen van mogelijke samenwerkings projecten/acties. 

5. 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 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

VLIZ ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met KMFRI in oktober 2012. 

Recente activiteiten en producten:  

geen recente ontwikkelingen; VLIZ is in afwachting van respons op interne raadpleging binnen 
KMFRI op het ontwerp actieplan (dec 2019); in afwachting van vastleggen van datum voor 
ondertekenen herziene MoU + 5 jaar extensie 

6. 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:  

• 04/02/2020: Teleconferentie met directeur G. St.Onge, overlopen van MoU en verkennen van 
topics voor samenwerking. mogelijk planning van gezamenlijke onderzoekscampagne op QBC 
onderzoeksschip (2021) 

• 15/01/2020: overleg met AAVR en team, in Quebec Office bij de Canadese Ambassade in Brussel  

7. Multibeam mapping of the Belgian Continental Shelf 
    Multibeam kaart van het Belgisch Continentaal Plat 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Thomas Vandorpe 
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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:  

Er vond een overleg met Vlaamse Hydrografie plaats de voorbije maand. Zij checken onze data 
en kijken of deze onmiddellijk mogen geïncorpereerd worden in hun dataset.  

 

VLIZ zal minder data kunnen aanleveren gezien grote bezetting Simon Stevin en weinig "vrije" 
momenten om data te verzamelen.  

 

Er komt een half-jaarlijkse meeting om surveys te overlopen en kijken wie waar kan helpen om de 
andere data aan te leveren, 

8. 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:  

- Afsluiten werkgroepen Living with climate change en working with nature 

- Eindevent werkjaar 2019 (19/12/2019) 

- Stuurgroep TTNS 5/02/2020 (voorbereiding werkjaar 2020) 

- Voorbereiding aanpassing website TTNS en uitsturen oproep voor thema's (2020)  

- Werkoverleg KBIN-VLIZ website TTNS (13/02/2020) 

9. Overleg en ondersteuning duurzaam kustbeheer 

Financiering: Provincie 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 

http://www.thinktanknorthsea.be/


Wetenschappelijk Commissie, 06 maart 2020  53 
 

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

Recente activiteiten en producten:  

- Voorbereidende vergadering café de zee 'Duin voor Dijk' (27/01/2020) 

10. Support Ocean Biogeographic Information System (Support OBIS) 

Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte 

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

Recente activiteiten en producten:  

Continue support voor de "non-matches" van OBIS. De "annotated list" werd toegeleverd aan OBIS, en 
zij zullen aanvullingen aan hun kant maken. In de loop van dit jaar zal de annotated list ook door VLIZ 
beschikbaar gemaakt worden als web-service, zodat deze ook aan de LifeWatch services kan toegevoegd 
worden. 

Het EurOBIS team geeft ook support aan OBIS binnen verschillende werkgroepen: training & outreach 
en vocabularies. 

 

 

Netwerken en stuurgroepen (23) 

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:  

26 maart 2020: 2e Technisch-Wetenschapppelijke Commissie 

2. Distributed System of Scientific Collections (DISSCO) 

http://www.kustvisie.be/
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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:  

VLIZ is partner in het DiSSCo Belgium consortium. 

Voorbereidingen voor het indienen van de pre-proposal (15 maart) en de proposal (15 april) zijn 
lopende. 

3. European Research Vessel Operators (ERVO) 

Looptijd: Vanaf 2001-01-01 
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:  

geen recente ontwikkelingen  

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:  

http://www.ervo-group.eu/np4/home
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Met de werkgroep visserijopleiding (30.03) wordt bekeken of een nieuwe cursus kan worden 
georganiseerd op Maritiem Instituut Mercator Oostende.  

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:  

Geen recente ontwikkelingen.  

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 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:  

Laatste WGML meeting was in oktober 2019 in Parijs. Momenteel is er nog geen datum gekend voor 
2020. WGML heeft wel een sessie op de ICES ASC 2020 (Theme Session J). 

 

Het rapport 2019 werd al gefinaliseerd, maar is nog niet op de website te vinden.  

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 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/DIG.aspx
http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGML.aspx
http://www.vliz.be/imis?proid=580
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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:  

Het WGRFS rapport 2019 is beschikbaar op de ICES website. Volgende meeting gaat door in 
juni 2020 (Madeira of Gran Canaria, Spanje). 

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:  

• VLIZ als co-auteur paper submitted bij Journal of Fish and Fisheries, mbt historische toepassing 
van het concept 'Blue Economy' 

• voorbereiding van een geplande bijdrage aan special issue ICES tijdschrift, rol van Sidney Holt in 
visserij-onderzoek 

9. International Relations - VLIZ 
    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:  

• 8/01/2020: Informal Group of Liaison Officers IGLO: EU Missions, Brussel (BXL) 
• 15/01/2020: Overleg potentiële samenwerking Ecuador-Vlaanderen, Ambassade Ecuador, BXL 

(op vraag van Ambassade) 

http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGHIST.aspx
http://www.vliz.be/imis?proid=316
http://www.vliz.be/imis?proid=555
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• 15/01/2020: Overleg met AAVR Quebec , VLIZ-ISMER UQAR MOU, Quebec Office, BXL 
• 16/01/2020: Conferentie VLIR: Impact van Brexit op Onderzoek en Innovatie in Vlaanderen, BXL 
• 20-21/01/2020: bijdrage internationale samenwerking encontext, NIOZ-VLIZ meeting, Oostende 
• 23/01/2020: LifeWatch services to Maritime Industry, Oostende 
• 24/01/2020: Feestelijke zitting Blauwe Cluster 
• 28/01/2020: Green Deal en potentieel in Vlaanderen, BXL 
• 06-07/02/2020: All Atlantic Research Forum, BXL 
• 14/02/2020: Blue Carbon in coastal Ecosystems, EMB Brown Bag Lunch, met Hilary Kennedy 

Bangor University UK, BXL 
• 14/02/2020: Ambassade Dominicaanse Republiek, publieksevenement (voor partners 

samenwerking RD), BXL 

 
 

• 14/02/2020: VLEVA werkoverleg- werkplan 2020 en werkplan EU commissie voor 2020, BXL 

 
 

• 17/02/2020: SEARICA EU parlement: Mission Ocean (Paula Kellett, EMB) 
• 18/02/2020: Meeting EWI-VLIZ- European Network of Maritime Clusters, BXL 
• 24/02/2020: Flanders FUST Steering Committee, UNESCO HQ Parijs 

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 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:  

geen nieuwe ontwikkelingen  

11. IOC UNESCO Intergovernmental Panel for Harmful Algal Blooms (IPHAB) 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke 
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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:  

Deelname aan meeting op 28/01 in Brussel voor bespreking LTER voorstel FWO IRI call. 

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 recente ontwikkelingen. het verslag van de studiedag 25 oktober 2019 is beschikbaar 
http://www.vliz.be/zeevisserij/eindproducten-25-10-2019 

14. Partnership for Observation of the Global Oceans (POGO) 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Mees 

Het Partnership for Observation of the Global Oceans, POGO, is al meer dan tien jaar een forum 
waar de leiders van grote oceanografische instituten wereldwijd oceanografie kunnen promoten. 

http://www.vliz.be/imis?proid=439
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Recente activiteiten en producten:  

Jan Mees nam deel aan de POGO-21 meeting  co-hosted door First Institute of Oceanography (FIO), 
Ministry of Natural Resources, en Qingdao National Laboratory for Marine Science and 
Technology (QNLM) in Qingdao, China, 20-22 Januari 2020. meer informatie:  http://ocean-
partners.org/pogo-21 

 

  

15. Research Data Alliance - Group of European Data Experts (RDA - GEDE) 

Looptijd: Vanaf 2018-01-01 
Financiering: VLIZ 
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.  

16. 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:  

Stuurgroep vergadering bijgewoond. Twee meetings met nieuwe WG-Biomon. 

17. Southern Ocean Observing System Data Management Sub-Committee (SOOS) 

http://en.fio.org.cn/
http://en.fio.org.cn/
http://www.qnlm.ac/en/index
http://www.qnlm.ac/en/index
https://www.scivil.be/


Wetenschappelijk Commissie, 06 maart 2020  60 
 

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 
• Tutorial talk at Ocean Sciences 2020, San Diego entitled "Finding Just the Data You Need: New 

Developments in Online Oceanographic Data Discovery Tools" 
(https://agu.confex.com/agu/osm20/meetingapp.cgi/Session/85151) 

• Preparation for abstract submission to SCAR meeting in late July, Hobart 
(https://www.scarcomnap2020.org/) 

18. The Blue Cluster 
      De Blauwe Cluster 

Financiering: VLAIO 
Project lead VLIZ: Hans Pirlet 
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:  

- Stuurgroep DBC (5/12/2019, 17/01/2020 en 14/01/2020) 

- Strategische WAR (11/12/2019) en WAR (11/02/2020) 

- Raad van Bestuur DBC 

- Expertengroep Blauwe Economie (16/12/2019) 

- Operationeel overleg met DBC (vaste frequentie) 

- Voorbereiding MSMMI (verschillende meetings) 

- co-organisatie brainstorm Belevingscentra aan de kust (DBC, Greenbridge, Technopolis en VLIZ) 

- Nieuwjaarsevent DBC (24/01/2020) 

19. The European Centre for Information on Marine Science and Technology (EurOcean) 

https://www.soos.aq/
https://www.blauwecluster.be/
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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:  

geen mededelingen 

20. 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:  

- Deelname op 09/01/2020 aan de Strategische stuurgroep (SSAQ) vergadering. 

- Deelname op 10/02/2020 aan de selectiecommissie innovatieve onderzoeksprojecten aquacultuur 
2019. 

- Continue update nieuwsberichten op website 

21. 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: Vlaanderen UNESCO trefdag 14 mei: voorbereidingen van een sessie rond Citizen Science 
en bijdrage over 'Oceaan en klimaat' aan plenary sessie 

• 17/12/2019: VUC vergadering, BXL 
• 12/02/2020: VUC vergadering, BXL 



Wetenschappelijk Commissie, 06 maart 2020  62 
 

• geplande bijdrage over 'FUST-Oceaan' projecten aan de geactualiseerde website van VUC (in 
ontwikkeling) 

22. 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:  

Opmerkingen ontvangen. Herwerking aanvraag in voorbereiding. 

23. 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:  

Voorbereidingen komende Global Team meeting lopende. Meeting vindt plaats 2-5 maart. 
Tijdens de meeting zal ook de vooruitgang van de geplande manuscripten besproken worden. 

 

 

Mandaten (5) 

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

Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 
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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:  

• EMB 7th Forum on Big Data in Marine Science: 29 April 2020 in Brussel 
• EMB ExCom meeting op 14 Feb 2020 
• EMB Brown Bag Lunch on Blue Carbon op 14 Feb 2020 
• Launch EMB Young Ambassador Programme: aanwerving 2 additionele Young Ambassadors +  
• Opstellen Terms of Reference voor nieuwe EMB Werkgroep m.b.t. “Coastal resilience: 

conservation, restoration & adaptation” 
• Administrative opvolging EU projecten en tenders (SOPHIE, EMDOnet tender for EOOS support, 

International Ocean Governance & Ocean Literacy 4 All) 
• Opvolging EMB membership items (acties uit aanbevelingen van external review, lidgelden, info 

naar potentiele nieuwe leden, …) 

  

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:  

• Weekly online meetings with Secretariat, EASME, DG MARE 
• VLIZ's team supported the secretariat the handover of their departing Technical Coordinator and 

throughout the period until the new Technical Coordinator is in place (early March) 

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 

http://www.vliz.be/imis?proid=490
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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:  

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. De onderzoekscampagne met de RV SONNE startte 
op 17 Februari en liep af tegen einde mei. 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 is gepland van midden October tot het einde van November 2020. 

Ecological aspects of microplastics-  

Na een oproep voor onderzoeksprojecten wat betreft microplastics in het marien milieu werden 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 

De projecten starten in April 2020 en een gezamenlijke startvergadering is gepland in Oslo op 20-21 mei.  

  

AquaticPollutants Cofund -  

  

Dit netwerk brengt 3 verschillende JPI’s samen (Water JPI, JPI Oceans, JPI AMR) en heeft het versterken 
van onderzoek naar zuivere en gezonde aquatische ecosystemen tot doel. Meer bepaald wil het kennis rond 
zoetwater-, mariene- en gezondheidswetenschappen samenbrengen in multidisciplinair onderzoek. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/joint-programming-initiatives
http://www.waterjpi.eu/
https://www.jpi-oceans.eu/
https://www.jpiamr.eu/
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Op 17 februari 2020 lanceerde de Cofund een eerste oproep voor onderzoeksvoorstellen met een totaal 
budget van 24.3 miljoen Euro. In deze specifieke oproep komen 3 thema’s aan bod, telkens met enkele 
verschillende subthema’s: 

·        Theme 1 – Measuring - Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), 
pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems. 

o   Subtheme 1.1 - Assessment of the significance of different potential sources, reservoirs and pathways 
of CECs and pathogens including antimicrobial resistant bacteria. 

o   Subtheme 1.2 - Understanding and predicting the environmental and cumulative behaviours of 
contaminants of emerging concern (CECs) and pathogens including antimicrobial resistant bacteria, 
including the development of tools and digital solutions. 

·        Theme 2 – Evaluating - Risk Assessment and Management of contaminants of emerging concern 
(CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland, coastal and 
marine) to human health and environment. 

o   Subtheme 2.1 - Characterising the exposure routes and effects of CECs and pathogens including 
antimicrobial resistant bacteria, on aquatic ecosystems and on human health. 

o   Subtheme 2.2 - Development of integrated risk assessment and risk management procedures. 

o   Subtheme 2.3 - Parameters and strategies for monitoring potential antimicrobial resistant bacteria. 

·        Theme 3 – Taking Actions - Strategies to reduce contaminants of emerging concern (CECs), pathogens 
and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland, coastal and marine). 

o   Subtheme 3.1 – Implementation of strategies to reduce CECs and pathogens, including antimicrobial 
resistant bacteria at the source. 

o   Subtheme 3.2 – Development of methods for preventing the spread of CECs and pathogens, including 
antimicrobial resistant bacteria. 

o   Subtheme 3.3 – Assessment of management measures and technologies to reduce the impact of 
CECs and pathogens including antimicrobial resistant bacteria, on water quality. 

Voor Belgische partners is er financiering voorzien door BELSPO (500.000 €), F.R.S.-FNRS (200.000 €) 
en FWO (700.000 €). 

Een meer volledige en gedetailleerde beschrijving kan worden terug gevonden op de JPI Oceans website.  

Deadline voor pre-proposal indiening: 16 april 2020, 17u CET (Brussel) 

  

Bluebio ERA-NET Cofund- 

http://jpi-oceans.eu/calls/proposals/aquaticpollutants-joint-transnational-call-2020
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De Blue Bioeconomy ERA-NET Cofund lanceerde een eerste oproep voor onderzoeksvoorstellen 
opengesteld op 19 December 2018. Er werden 83 voorstellen ontvangen waarvan er 19 werden 
geselecteerd voor een totaal budget van 25 miljoen Euro.  

Next Generation Climate Science in Europe for Oceans 

JPI Oceans en JPI Climate lanceerden een transnationale oproep mbt “Oceans and climate”. De ontvangen 
projectvoorstellen worden inmiddels geëvalueerd en vier projecten werd geselecteerd.  

·        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. 

4. Ocean Literacy 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Seys 

VLIZ maakt deel uit van het internationale netwerk van mariene educatoren. Het VLIZ 
participeert aan de jaarlijkse NMEA, EMSEA en Commocean conferenties . Via deze contacten 
heeft VLIZ ook in Europa Ocean Literacy op de rails helpen zetten (bv. First Conference on 
Ocean Litearcy in Europe; H2020 call on Ocean Literacy; project Sea Change; oprichting 
EMSEA; advocacy door EMBCP). 

Recente activiteiten en producten:  

Geen evoluties. 

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. 
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Recente activiteiten en producten:  

•  Voorbereiding en evaluatieproces van de FUST V projecten oproep: PacMAN (OBIS), Ocean INfoHub 
(IODE PO), Ocean Teacher Global Academy OTGA (IODE PO) 

•  2&3 december 2019: organisatie van Evolving and Sustaining Ocean Best Practices Workshop III , 
Oostende, BE 

•  4&6 december 2019: organisatie van de SG-OBPS: first session of the IOC Steering Group for the 
Ocean Best Practies System Project, Oostende, BE 

•  27-30 januari 2020: IODE-MG-2: Second Session of the IODE Management Group, Oostende, BE 

•  10-12 Maart 2020: FUST project 'Ocean InfoHub' Kick-off meeting, Oostende, BE (gepland) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2551
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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 
Verleye, T.; Devriese, L. (2019). Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten? De haalbaarheid van 
het gebruik van visloodalternatieven in de recreatieve hengelvisserij op zee. VLIZ Beleidsinformerende 
Nota's, BIN 2019_003. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-4380-1. 28 pp. 

Sandra, M.; Soetaert, M.; Chiers, K.; Decostere, A.; Devriese, L.; Pirlet, H.; Polet, H.; Verleye, T. (2019). 
Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2019_004. Vlaams Instituut 
voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043818. 48 pp. 

Verleye, T.; Dauwe, S.; Devriese, L; Lust, H.; Bouchti, Z.; Pirlet, H. (2019). Marien onderzoek in 
Vlaanderen en België: een inventaris van het onderzoekslandschap. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 
2019_005. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-920-4382-5. 60 pp 

VLIZ Library Acquisitions 
823 (6/12/2019) – 830 (21/02/2020): wekelijks op vrijdag 

VLIZINE  

VLIZINE November 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=320332 

VLIZINE December 2019: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=320333 

VLIZINE Januari 2020: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=321572  

Twitter – volg het VLIZ via jmeesvliz: 4041 volgers 

Facebookpagina  

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

Facebook @RVSimon Stevin: 1791 likes (1794 volgers) 

http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=320332
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=320333
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=321572
http://www.facebook.com/rvsimonstevin
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VLIZ: volg het VLIZ via www.facebook.com/VLIZnieuws/  

Facebook @VLIZnieuws: 2113 likes (2232 volgers) 

LinkedIn  
LinkedIn VLIZ bedrijfspagina - www.linkedin.com/company/1721826/admin/  
  
1596 volgers  

 
Instagram  
volg het VLIZ op www.instagram.com/vlizoostende/  

Instagram @VLIZoostende: 635 volgers en 52 posts. 

2. AD HOC PUBLICATIES 

Filmpjes 
De Smet, B; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2019). 20 jaar VLIZ. Realisatie: Moonshot. VLIZ: 
Oostende. 2:19 min. pp. 
http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?p=show&album=5372&pic=139930 

De Smet, B.; Fockedey, N.; Seys, J. (2019). 20 year VLIZ. Executive producer: Moonshot. VLIZ: 
Oostende. 2:19 min. pp.  
http://www.vliz.be/en/multimedia/video-gallery?p=show&album=5372&pic=139959 

De Smet, B.; Wittoeck, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (2019). Marine Robotics Centre. Video (4:13 min). 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 

Audio 
De Smet, B; Fockedey, N.; Roobrouck, L.; Lips, J.; Seys, J. (2019). Audioreeks ‘20 jaar VLIZ’. 
Reeks van 20 Nederlands- en Engelstalige audiofragmenten. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ): Oostende. 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 
Peer reviewed 

Buts, C.; Nicolaides, P.; Pirlet, H. (2019). Puzzles of the State aid rules on RDI. European 
State Aid Law Quarterly 18(4): 489-509. https://hdl.handle.net/10.21552/estal/2019/4/6  

De Winter, W. (2019). Southern-Netherlandish observations and knowledge production of 
naturalia on the seas: The writings of Michael de Febure (1721). EMLC 3(2): 265-282. 
https://hdl.handle.net/10.18352/emlc.113  
 
Dierssen, H.M.; Bostrom, K.J.; Chlus, A.; Hammerstrom, K.; Thompson, D.R.; Lee, Z. (2019). 
Pushing the limits of seagrass remote sensing in the turbid waters of Elkhorn Slough, 
California. Remote Sens. 11(14): 1664. https://hdl.handle.net/10.3390/rs11141664  
García-Timermans, C.; Rubbens, P.; Heyse, J.; Kerckhof, F.-M.; Props, R.; Skirtach, A.G.; 
Waegeman, W.; Boon, N. (2019). Discriminating bacterial phenotypes at the population and 
single‐cell level: a comparison of flow cytometry and Raman spectroscopy fingerprinting. 
Cytometry A Early View. https://hdl.handle.net/10.1002/cyto.a.23952  

Hooyberg, A.; Roose, H.; Grellier, J.; Elliott, L.R.; Lonneville, B.; White, M.P.; Michels, N.; De 
Henauw, S.; Vandegehuchte, M.; Everaert, G. (2020). General health and residential 

http://www.vliz.be/nl/multimedia/videogalerij?p=show&album=5372&pic=139930#_blank
http://www.vliz.be/en/multimedia/video-gallery?p=show&album=5372&pic=139959#_blank
https://hdl.handle.net/10.21552/estal/2019/4/6
https://hdl.handle.net/10.18352/emlc.113
https://hdl.handle.net/10.3390/rs11141664
https://hdl.handle.net/10.1002/cyto.a.23952
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proximity to the coast in Belgium: results from a cross-sectional health survey. Environ. Res. 
184: 109225. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envres.2020.109225  

Kitidis, Vassilis; Shutler, Jamie D.; Ashton, Ian; Warren, Mark; Brown, Ian; Findlay, Helen; 
Hartman, Sue E.; Sanders, Richard; Humphreys, Matthew; Kivimäe, Caroline; Greenwood, 
Naomi; Hull, Tom; Pearce, David; McGrath, Triona; Stewart, Brian M.; Walsham, Pamela; 
McGovern, Evin; Bozec, Yann; Gac, Jean-Philippe; van Heuven, Steven M. A. C.; Hoppema, 
Mario; Schuster, Ute; Johannessen, Truls; Omar, Abdirahman; Lauvset, Siv K.; Skjelvan, 
Ingunn; Olsen, Are; Steinhoff, Tobias; Körtzinger, Arne; Becker, Meike; Lefevre, Nathalie; 
Diverrès, Denis; Gkritzalis, Thanos; Cattrijsse, André; Petersen, Wilhelm; Voynova, Yoana 
G.; Chapron, Bertrand; Grouazel, Antoine; Land, Peter E.; Sharples, Jonathan; Nightingale, 
Philip D. (2019). Winter weather controls net influx of atmospheric CO2 on the north-west 
European shelf. NPG Scientific Reports 9(1): 20153. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-
019-56363-5  
 
Masud, N.; Synnott, R.; Hablützel, P.I.; Friberg, I.M.; Cable, J.; Jackson, J.A. (2019). Not 
going with the flow: locomotor activity does not constrain immunity in a wild fish. Ecol. Evol. 
9(21): 12089-12098. https://hdl.handle.net/10.1002/ece3.5658  
 
Martín Míguez, Belén; Novellino, Antonio; Vinci, Matteo; Claus, Simon; Calewaert, Jan-
Bart; Vallius, Henry; Schmitt, Thierry; Pititto, Alessandro; Giorgetti, Alessandra; Askew, 
Natalie; Iona, Sissy; Schaap, Dick; Pinardi, Nadia; Harpham, Quillon; Kater, Belinda J.; 
Populus, Jacques; She, Jun; Palazov, Atanas Vasilev; McMeel, Oonagh; Oset, Paula; Lear, 
Dan; Manzella, Giuseppe M.R.; Gorringe, Patrick; Simoncelli, Simona; Larkin, Kate; 
Holdsworth, Neil; Arvanitidis, Christos Dimitrios; Molina Jack, Maria Eugenia; Chaves 
Montero, Maria del Mar; Herman, Peter M.J.; Hernandez, Francisco (2019). The European 
Marine Observation and Data Network (EMODnet): visions and roles of the gateway to marine 
data in Europe. Front. Mar. Sci. 6: 313. https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00313  
 
Nohe, A.; Goffin, A.; Tyberghein, L.; Lagring, R.; De Cauwer, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. 
(2020). Marked changes in diatom and dinoflagellate biomass, composition and seasonality 
in the Belgian Part of the North Sea between the 1970s and 2000s. Sci. Total Environ. 716: 
136316. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2019.136316  

Van Acker, E.; De Rijcke, M.; Beck, I.M.; Huysman, S.; Vanhaecke, L.; De Schamphelaere, 
K.A.C.; Janssen, C.R. (2020). Aerosolizable marine phycotoxins and human health effects: in 
vitro support for the biogenics hypothesis. Mar. Drugs 18(1): 46. 
https://hdl.handle.net/10.3390/md18010046 
 
 

Andere 

De Baere, K.; Van Haelst, S.; Luyckx, D.; De Baere, S.; Boon, N.; van Halbeek, S.; Meskens, 
R.; Willemen, R.; Melchers, R. (2019). Corrosion of steel and other wreckage in the Belgian 
North Sea, in: Corrosion and Prevention Conference 2019, Melbourne, Australia, 24 - 27 
November, 2019.  

De Winter, W. (2020). The Ostend Company's Worlds: Courtly interactions and local life in 
Eighteenth-century Bengal, in: Aquil, R. et al. An earthly paradise: trade, politics and culture 
in Early Modern Bengal. pp. 157-185  

Heymans, J.J.; Alexander, B.; Muñiz Piniella, A.; Kellett, P.; Coopman, J. (2019). Navigating 
the Future V: Aanbevelingen voor het Decennium van Oceaanwetenschappen. EMB Policy 
Brief, 6. European Marine Board: Oostende. 12 pp. 

Hooyberg, A. (2019). General health and residential proximity to the coast in Belgium: 
results from a cross-sectional health survey, in: International conference on environmental 
psychology, 4-6 September 2019 University of Plymouth, UK: Conference handbook. pp. 162  

https://hdl.handle.net/10.1016/j.envres.2020.109225
https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-019-56363-5
https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-019-56363-5
https://hdl.handle.net/10.1002/ece3.5658
https://hdl.handle.net/10.3389/fmars.2019.00313
https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2019.136316
https://hdl.handle.net/10.3390/md18010046
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Jin, J.; De Sloover, L.; Vandorpe, T.; De Wulf, A. (2019). Comparing airborne LiDAR and 
multibeam echo sounding on different beach types: a case study for the Belgian coast, in: 
Belgian Geographers Days, 8th, Book of abstracts. pp. 121 

Kok, A.C.M.; Bruil, L.; Berges, B.; Sakinan, S.; Debusschere, E.; Reubens, J.; de Haan, D.; 
Norro, A.; Slabbekoorn, H. (2019). Effects of impulsive, low frequency anthropogenic noise 
on pelagic prey in the North Sea, in: Slabbekoorn, H. (Ed.) Rapportage ViZSiON‐project: een 
onderzoek naar aanwezigheid en gedrag van pelagische Vis en Zoöplankton ten tijde van 
Seismisch Onderzoek op de Noordzee (referentie # 31142840/Adema) . pp. 5-31  

VLIZ acknowledged 
 
Publicaties met bijdrage van Totaal 2019 2020 
VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 965 85 9 
Simon Stevin 202 28 3 
World Register of Marine Species (WoRMS) 3834 861 83 
Marine Regions 292 66 5 
EUROBIS 324 47 2 
 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES 
(2019). Werken met de natuur. VLIZ/Think Tank North Sea/KBIN. Brochure. 4 pp. 

(2019). Travailler avec la nature. VLIZ/Think Tank North Sea/KBIN. Brochure. 4 pp. 

5. PERSBERICHTEN 
• 2020-02-24 Grote Schelpenteldag 2020 onderzoekt effect winterstormen op 

strandschelpen  
 
• 2020-02-20 Kustbewoners voelen zich gezonder, toont nieuwe studie 

 

6. PRESENTATIES  

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
http://www.vliz.be/nl/persbericht/grote-schelpenteldag-2020-onderzoekt-effect-winterstormen-op-strandschelpen
http://www.vliz.be/nl/persbericht/grote-schelpenteldag-2020-onderzoekt-effect-winterstormen-op-strandschelpen
http://www.vliz.be/nl/persbericht/kustbewoners-voelen-zich-gezonder-toont-nieuwe-studie
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Datum Plaats Organiserende instelling 
Aantal 

deelnemers Thema 

2020-01-07 Adinkerke Opleiding gidsen Duinpanne 25 zee/kust 

2020-01-09 Oostende (VLIZ) Syntra Kustgidsenopleiding 6 zee/kust 

2020-01-14 Piran, Slovenië EuroMarine  
Data needs for hyperspectral detection of algal bloom 
diversity across the globe 

2020-01-22 Blankenberge ZeeUitZicht 45 begraven verleden 

2020-01-30 Hasselt UHasselt CMK 50 

Belgian Environmental Economics Day - over de effect van 
natuur op economie - Mijn presentatie ging over 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 80 Paleo-landschappen 
2020-02-11 Oostduinkerke Leerkrachtenopleiding 60 Zee/kust 

2020-02-11 Het Zwin Het Zwin 30 paleo-landschappen 
2020-02-14 Oostende VLIZ 80 VLIZ' Social media policy 

2020-02-14 Nieuwpoort NEOS Nieuwpoort 100 zee/kust 

2020-02-18 Stabroek PITO school  110 klimaat 

2020-02-19 Knokke-Heist Vlaamse Hartpatiënten Kn-H 50 zee/kust 

2020-11-26 Budapest, Hongarije 
EOSCsecretariat.eu, EOSC-hub, 
GEANT, OpenAIRE and PRACE 150 

EOSC Symposium - presentation on Blue Cloud 
Demonstrator #1: plankton products 
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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  
22 vaardagen gerealiseerd in 2019. 

3. RV Simon Stevin 
Simon Stevin 173 vaardagen gerealiseerd in 2019. 

Droogdokperiode van 6 januari t.e.m. 14 februari 2020: Naast het onderhoud/kuisen van de 
wetenschappelijke apparatuur is ook het scherm van het Multibeam systeem vervangen door twee nieuwe 
grotere schermen. 

Het vaarschema Simon Stevin voor de periode januari — juni 2020 werd gefinaliseerd.  

Wegens een wijziging in beleid van de FOD Mobiliteit is het vaarcertificaat van de schipper niet langer 
toereikend om het meest noordelijke deel van het Belgisch continentaal plat te bezoeken en moet DAB 
Vloot bijna maandelijks op zoek naar een andere/extra schipper om die zone nog te kunnen bezoeken.  

4. ROV Genesis, AUV & USV 
 
Een derde ROV campagne met Simon Stevin nabij de Hinderbanken werd uitgevoerd (1 succesvolle duik) 
in november 2020. Nadien werd de ROV ook nog in demo tentoongesteld aan boord van de Simon Stevin 
voor de Dag van de Wetenschap. Tevens is de ROV tweemaal aangevraagd in de ocean call voor Eurofleets 
(2020/2021). De volgende geplande ROV-survey, samen met de AUV, is begin juli met UGent op 
Porcupine Basin (nabij Ierland). 
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In 2020 zijn reeds 3 campagnes gepland met de AUV in de periode (jan-jul): één internationale, één voor  
VLIZ Onderzoek en één voor Vlaamse Universiteit. De AUV werd ingeschreven in de regional call voor 
Eurofleets, enkele geïnteresseerden hebben contact opgenomen. 

USV wordt in december 2019 nog ingezet in een project in samenwerking met de blauwe economie om 
geluidsmetingen uit te voeren tijdens installatie van de funderingen voor offshore wind. We werken 
verder om projecten uit te werken voor 2020. 

5. VLIZ Thornton monitoring boei  
Geen recente ontwikkelingen 

6. Marien Station Oostende (MSO) 
Het bestek voor de aanleg van de zeewaterleiding werd begin januari 2020 gepubliceerd. De 
omgevingsvergunningw erd eind 2019 bekomen. De opening van offertes vond plaats op 28 februari 
2020. De aanleg start voor het broedseizoen (april-juni) met de installatie van de pompput. Na het 
broedseizoen vindt de aanleg van de leiding plaats. 

De sloop van de bijgebouwen wordt de eerste week van maart uitgevoerd door de firma Verhelst. 
Aansluitend zal de firma Santerra de bodemsanering uitvoeren. 

VLIZ wacht nu offertes in voor de renovatie van de bunker (gevel in binnenruimtes).  

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. De start van de werken voor de Ocean Innovation Space is gepland najaar 2020. 

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 Te bestellen 
Sparker (Seismische bron) 70000 VLIZ Geleverd 
24-kanaals Streamer (Seismische 
ontvangers) 

40000 VLIZ Bestelling geplaatst 

Seismische data aquisitie unit  30000 VLIZ Geleverd 
PES smart draagbare parametrische 
echosounder 

 40000  VLIZ Geleverd 

Automatische planktonsampler  50000 VLIZ Bestelling geplaatst 
Wet cyclon sampler voor aërosolen 17000 VLIZ Geleverd 

Respirometrie systeem 17000  VLIZ Geleverd    

Laminaire air flow-kast  90000  VLIZ Geleverd, installatie niet compleet 

Fluorescentiemicroscoop 35000  VLIZ Geleverd  

Pipetteerrobot 36000  VLIZ Geleverd 

Ultrafiltratietoestel 4000 VLIZ Geleverd 

Suntest verweringstoestel 14000  VLIZ Geleverd 

Nanopore sequencing systeem  15000  VLIZ Te bestellen 
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Agilent bio-analizer 24000  VLIZ Geleverd  

Staining module Flow cytometer 79000  VLIZ Bestelling geplaatst 

Mantanet 5000 VLIZ geleverd 
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