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1. VLIZ ORGANISEERT

Webinar : Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - zomer 
Plaats en datum:  Zoom sessie, woensdag 24 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 300 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 
Rol van het VLIZ: VLIZ webinar: virtuele strandwandeling op stap met Jan Seys 

Dialoog Ocean Innovation Space 
Plaats en datum: Conference Hall, dinsdag 30 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 12 
Contactpersoon VLIZ: Mertens Tina 

LifeWatch planningsmeeting 
Plaats en datum: Adriatic, maandag 10 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 10 
Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

CoastBusters 2.0 
Plaats en datum: Conference Hall, dinsdag 25 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 12 
Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Pluxin partnermeeting 
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, woensdag 02 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon VLIZ: Gert Everaert 

Visit H.E. Ambassador Latvia 
Plaats en datum: Adriatic, maandag 07 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 4 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

VLIZ Ledendag 2020 - DIGITAAL 
Plaats en datum: ZOOM session, vrijdag 18 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
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Contactpersoon VLIZ: Rappé Karen 

EMODnet Biology annual meeting  
Plaats en datum: Online zoom meeting, dinsdag 22 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 7 
Contactpersoon VLIZ: Joana Beja 

Webinar : Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - Herfst  
Plaats en datum: Online zoom, dinsdag 22 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 300 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

EMODnet Biology annual meeting  
Plaats en datum: Online zoom meeting, donderdag 24 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 7 
Contactpersoon VLIZ: Joana Beja 

LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting  
Plaats en datum: Online meeting, donderdag 15 okt 2020 tot vrijdag 16 okt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Contactpersoon VLIZ: Dekeyzer Stefanie 

Dag van de Wetenschap 2020 - Online event  
Plaats en datum: Webinar, zondag 22 nov 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 1 500 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

Webinar : Virtuele strandwandeling met zeeweetjes - Winter  
Plaats en datum: Online zoom, maandag 21 dec 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 300 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

VLIZ Marine Science Day (Online event) 
Plaats en datum: Online zoom,  dinsdag 02 mrt 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 400 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

Citizen Science Festival  
Plaats en datum: plaats nog te bepalen, donderdag 15 apr 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 
 

Eerste Steenlegging - InnovOcean Campus  
Plaats en datum: InnovOcean Campus - ILVO, dinsdag 30 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Aantal deelnemers: 59 
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Externe Organisatie: ILVO, Provincie West-Vlaanderen, Stad Oostende, Vlaanderen 
Extern Contactpersoon: Decaluwé, Carl 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 

CB2 Workshop on optimal anchor and reef design  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, dinsdag 07 jul 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 10 
Externe Organisatie: Jan De Nul 
Extern Contactpersoon: Delerue-Ricard, Sophie 
Contactpersoon VLIZ: Pirlet Hans 

Persvoorstelling Boek Doris Klausing 'Oesters en Walvissen'  
Plaats en datum: MSO - Loods 5, woensdag 19 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 30 
Aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: Stad Oostende 
Extern Contactpersoon: Plasschaert, Bart 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 

 

Open Monumentendag 2020 - Oosteroever  
Plaats en datum: zondag 13 sep 2020 
Aantal deelnemers: 60 
Externe Organisatie: Erfgoed Vlaanderen  
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 
Rol van het VLIZ: Samenwerking met Stad Oostende - Verhaal J.P Van Beneden ... 

LifeWatch Maritime Industry Advisory Board Meeting  
Plaats en datum: Online Meeting, vrijdag 25 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 25 
Externe Organisatie: BlueBridge 
Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 

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

BESS - BLUE ECONOMY SCIENCE SUMMIT  
Plaats en datum: de Cierk, vrijdag 20 nov 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: Blauwe Cluster 
Contactpersoon VLIZ: Martens Chantal 
Financiering: Gedeelde factuur VLIZ - Blauwe Cluster 

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

Vlaanderen-UNESCO trefdag  
Plaats en datum: Sint-Godelieve Abdij Brugge, voorjaar 2021 (datum nog niet bekend) 
Verwacht aantal deelnemers: 100 
Externe Organisatie: Vlaanderen UNESCO Commissie - VUC 
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 
Rol van het VLIZ: Ann-Katrien : contactpersoon, Bart De Smet en Ines Tavenier geven presentatie 

Ocean Past Conference  
Plaats en datum: Conference Hall , IODE TR1 , IODE TR2 , Reception Area 1, maandag 03 mei 2021 tot 
vrijdag 07 mei 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 70 
Externe Organisatie: Ocean Past Committee - University of Exeter 
Extern Contactpersoon: Ruth Thurstan - r.thurstan@exeter.ac.uk  
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Financiering: Ocean Past Committee + Registration fee participants 

EMODnet Second Open Conference and Jamboree  
Plaats en datum: CC De Grote Post, maandag 14 jun 2021 tot vrijdag 18 jun 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 150 
Externe Organisatie: EmodNet Secretariat 
Extern Contactpersoon: Andrée-Anne Marsan 
Contactpersoon VLIZ: Beja Joana 
 

3. VLIZ FACILITEERT 

Kick-off billenkarrenspel (vervolg meeting)  
Plaats en datum: Noordzee, vrijdag 12 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 6 
Externe Organisatie: Kusterfgoed 
Extern Contactpersoon: Hannelore Neyt 
Contactpersoon VLIZ: Willaert Petra 

Blue-Cloud Webinar  
Plaats en datum: VMDC, vrijdag 19 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers:  
Contactpersoon VLIZ: Patricia Cabrera 
Rol van het VLIZ: I will be presenting in a webinar (Blue-Cloud) 

PREVIS - Paritair Comité Zeevisserij  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, Reception Area 2, maandag 29 jun 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Externe Organisatie: PREVIS 
Extern Contactpersoon: kristine.vermant@zeevissersfonds.be 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

PO overleg Garnalen- en Kustvisserij  
Plaats en datum: Conference Hall, vrijdag 07 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 18 
Externe Organisatie: Rederscentrale 
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Extern Contactpersoon: Jasmine Vlietinck info@rederscentrale.be 
Contactpersoon VLIZ: Vandepitte Ruth 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

Overleg Kusterfgoed  
Plaats en datum: Spuikom, woensdag 19 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 2 
Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 

Dataverbinding Blue Accelerator  
Plaats en datum: Noordzee, woensdag 26 aug 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 6 
Contactpersoon VLIZ: De Crop Wannes 

Raad van Bestuur Rederscentrale  
Plaats en datum: Conference Hall, maandag 14 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 18 
Externe Organisatie: Rederscentrale 
Extern Contactpersoon: Zarah Bellefroid 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

Algemene Vergadering Hydro vzw  
Plaats en datum: Noordzee, woensdag 16 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 8 
Contactpersoon VLIZ: Coussens Heidi 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

Vlaamse Unesco commissie (online event) 
Plaats en datum: donderdag 24 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 20 
Externe Organisatie: UNESCO 
Extern Contactpersoon: Lukas Van Damme  
Contactpersoon VLIZ: Lescrauwaet Ann-Katrien 

PREVIS - Opleiding module 1 (stabiliteit, arbeidsongevallen, brand)  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, maandag 28 sep 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 14 
Externe Organisatie: Zeevissersfonds/Previs 
Extern Contactpersoon: Luk Louwagie, Luk.Louwagie@zeevissersfonds.be 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 
 

 

EMODnet Biology WP5 workshop (online event)  
Plaats en datum: vrijdag 09 okt 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 15 
Contactpersoon VLIZ: Joana Beja 
Rol van het VLIZ: Provides facilities  
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PREVIS - Opleiding module 1 (stabiliteit, arbeidsongevallen, brand) 
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, maandag 19 oktober 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 14 
Externe Organisatie: Zeevissersfonds/Previs 
Extern Contactpersoon: Luk Louwagie, Luk.Louwagie@zeevissersfonds.be 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

PREVIS - Opleiding module 1 (stabiliteit, arbeidsongevallen, brand) 
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, donderdag 05 november 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 14 
Externe Organisatie: Zeevissersfonds/Previs 
Extern Contactpersoon: Luk Louwagie, Luk.Louwagie@zeevissersfonds.be 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

PREVIS - Opleiding module 1 (stabiliteit, arbeidsongevallen, brand) 
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, vrijdag 18 december 2020 
Verwacht aantal deelnemers: 14 
Externe Organisatie: Zeevissersfonds/Previs 
Extern Contactpersoon: Luk Louwagie, Luk.Louwagie@zeevissersfonds.be 
Contactpersoon VLIZ: Keersebilck Nathalie 
Rol van het VLIZ: Ter beschikking stellen van zaal 

Bezoek Koperen Passer A1/5  
Plaats en datum: Conference Hall, Reception Area 1, woensdag 21 apr 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 50 
Externe Organisatie: Koperen Passer A1/5 
Extern Contactpersoon: Aimé De Witte, aime.dewitte@gmail.com 
Contactpersoon VLIZ: Seys Jan 

4. ACTIEVE DEELNAME DOOR VLIZ

Super Nova 2021  
Plaats en datum: 'Het Eilandje' in Antwerpen, vrijdag 01 okt 2021 tot zaterdag 02 okt 2021 
Verwacht aantal deelnemers: 2 000 
Contactpersoon VLIZ: De Smet Bart 
Rol van het VLIZ: Deelname aan TechFair. Inzet Simon Stevin?, Datum nog niet geconfirmeerd 
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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 (57)

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)
Website: timbers.vito.be
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5061

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). Doel is een nieuwe methode te ontwikkelen om
verticale turbiditeitsprofielen af te leiden uit gemeten MBES-backscatterwaarden en deze samen te voegen
met turbiditeitsgegevens op basis van satellietobservaties.

Recente activiteiten en producten:

During the summer months 4 campaigns were carried out. They have been used to determine the optimal
LISST configuration, finetune the multibeam protocol and perform WISP measurements. During these
campaigns, simultaneous LISST (yo-yo) and MB measurements have been conducted, allowing a direct
correlation in the future. The coming months will focus on additional data-gathering, processing the datasets
and integrating the VPR and an OBS into the workflow.

Geen verdere ontwikkelingen

2. Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the
marine environment (ANDROMEDA)
Looptijd: Van 2020-04-01 tot 2023-03-31
Financiering: Belspo
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Project lead VLIZ: Gert Everaert
Website: www.andromedaproject.net
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5042

Binnen ANDROMEDA worden in situ detectie, efficiënte bemonstering en kosteneffectieve
laboratoriummethoden ontwikkeld en geoptimaliseerd om microplastics te analyseren. Gebaseerd op
hyperspectrale beeldvorming, chemische markers en fluorometrische detectietechnieken. Meer geavanceerde
analysetechnieken o.m. μFTIR, Raman-beeldvorming en SEM-EDX zullen worden toegepast om micro- en
nanoplastics te kwantificeren en te karakteriseren.

Recente activiteiten en producten:

Project officially started, first activities in our tasks 2.5 on flourochrome methods ongoing.

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

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

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

Recente activiteiten en producten:

In overeenstemming met de nieuwe ‘EU Strategy for Plastics in a Circular Economy’, zal AQUA-LIT de
aquacultuursector voorzien van een toolbox die beschikt over de bestaande en nieuwe maatregelen en
hulpmiddelen om afval van de aquacultuursector aan te beperken via drie hoofdcomponenten: preventie en
reductie, monitoring en kwantificatie, en verwijderen en recyclage. Het toepassingsgebied van de toolbox
omvat drie mariene gebieden: de Middellandse Zee, de Noordzee en de Baltische Zee, en deze toolbox zal
toegankelijk zijn via een online platform en een mobiele app. Verder zal AQUA-LIT het huidige beleid
evalueren en beleidsaanbevelingen doen voor beterebesluitvorming in de aquacultuursector, en het zal een
exploitatiestrategie voor het opzetten van lokale werkgroepen die de voortzetting van het project na de
beëindiging ervan kunnen garanderen.

WP2:
Update van D2.2 is beschikbaar online. Knowledge Wave on Marine Litter from Aquaculture Sources -
updated
D2.4 werd gefinaliseerd. D2.4 Potential Future Impacts

WP3:
VLIZ is trekker van North Sea Learning Lab. De rapporten zijn ondertussen goedgekeurd door EASME.
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D3.2 AQUA-LIT report on the North Sea Learning Lab

D3.3 AQUA-LIT report on the Baltic Sea Learning Lab

D3.4 AQUA-LIT report on the Mediterranean Sea Learning Lab

WP4:
To Do: TOOLBOX

WP5:
Eerste rapport van WP5 werd gefinaliseerd: D5.1 Policy recommendations 

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

ASSEMBLE+ kadert in het H2020 werkprogramma INFRAIA-01-2016-2017 (Integrating Activities for
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:

Participation in Project Implementation Committee TCs
Ongoing work on maintenance of the ASSEMBLE+ datasets and publications catalogue
Working on the DwC formatting of the ARMS and OSD datasets (creating a automated DWC builder)
Working on ARMS projects: website, data management plan, handbook, and publication
Working on the OSD data management workflow plan (together with GFBio as external partner)

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

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

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

Recente activiteiten en producten:

Oplevering Technische en financiële rapportage Claim 1
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Oplevering rapport 'Open Data Strategie' (Taak 4.6)
Voorbereidingen deliverable 4.3. 'Human Capacity Development Strategy'
VLIZ leverde substantiële bijdage aan het ontwerp van de Strategische O & I Agenda (SRIA), als editor
en expert
VLIZ leverde bijdrage in de nazorg van de Strategic Orientation Workshop
VLIZ leverde bijdrage aan communicatie-campagne 'Why a Sister Sea Approach' (video footage)
BANOS CSA kreeg een positieve evaluatie en gaat 2de fase van projectimplementatie in: met nadruk op
de uitwerking van het admin/financieel kader van het toekomstig onderzoeksprogramma.

6. Blue Accelerator (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:

Overleg data-acquisitie en –communicatie, intern (5/6/2020 en 3/7/2020) en met POM-WVl
(26/8/2020).
14/6/2020: Bezoek RT1 voor opnames promotiemateriaal.
19/8/2020: Meeting Gardec n.v. betreffende design en fabricage onderwater sensor frame.
19/8/2020-15/9/2020: Essentiële werken aan RT1 container.
21/9/2020 installatie sensor frame op het topdeck van RT1.
Ontwikkeling van onderwater pod voor stroomvoorziening en datacommunicatie tussen de aquatische
sensoren en de centrale logging bovenaan RT1.

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

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

Recente activiteiten en producten:

De verschillende onderdelen van de plankton demonstrator boekten sterke vooruitgang, zowel in hun
methodologie als de implementatie van de workflows in de Blue-Cloud Virtual Research Environment.
Tegen het eind van het jaar zullen eerste prototypes klaar en beschreven zijn.

8. Boek Pierre-Joseph Van Beneden (PJ Van Beneden)
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Looptijd: Van 2020-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: Erfgoedcel
Project lead VLIZ: Jan Seys
Project coördinator: Kusterfgoed

Dit project doet de figuur van deze 19de -eeuwse Belgische professor/bioloog Pierre-Joseph van Beneden,
met intensieve banden met Oostende, herleven aan de hand van een geromantiseerd levensverhaal
geschreven door auteur Doris Klausing.

Recente activiteiten en producten:

Boek is gedrukt op 1000 ex. en voorgesteld aan de pers op 19 augustus te Oostende, gekoppeld aan het
persmoment voor Open Monumentendag. Op dit event (13 september) gaven de auteur, Doris Klausing, en
Jan Seys elk twee lezingen. Daarnaast is een samenwerking opgestart met Mechelen en de KULeuven om
vanuit het boek, een kleine reizende expo te maken die in april 2021 zal landen in de bib van Oostende.

9. 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)
Website: www.basta-munition.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5060

Focus van dit project 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:

Drie campagnes werden succesvol voltooid
1) RV Littorina campaign to Kolberger Heide (Baltic Sea) - 21.06.20 – 26.06.20
2) RV Littorina campaign to Lübeck Bay (Baltic Sea) - 04.07.20 – 11.07.20
3) RV Littorina campaign to Helgoland (North Sea) - 01.08.20 – 07.08.20
- momenteel wordt alle data geprocessed, geinterpreteerd en geconditioneerd om AI werk op te
verrichten

10. Coastbusters 2.0 (Coastbusters)
Looptijd: Van 2020-02-01 tot 2023-01-31
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Wieter Boone
Project coördinator: DEME
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5051

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.
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Recente activiteiten en producten:

Medewerker gestart om dit project mee te helpen opvolgen
Goede samenwerking met projectpartners
Installatie op de exposed en sheltered sites voltooid
Monitoring inception plan afgewerkt
monitoring gestart, reeds 2 campagnes uitgevoerd

11. 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:

- Developing overview of BE-policy landscape in regard to the Blue Economy (WP3)
- Assistance in the development of a simulation model for the Oudlandpolder (WP3)
- Minor Communication activities (WP6)

12. Common Facility and Distributed Notes Internal Joint Initiative (IJI) (IJI)
Looptijd: Van 2020-03-01 tot 2022-02-28
Financiering: EU
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt
Project coördinator: LW Eric

Het VLIZ zal alle activiteiten uitvoeren zoals aangegeven in de bijlage I met betrekking tot het nationale
knooppunt van LifeWatchBelgium. Meer specifiek zoals beschreven in bijlage II "Specifieke bijdragen aan
LifeWatch IJI door Lifewatch Belgium ”.

Recente activiteiten en producten:

VLIZ draagt bij aan "A3 - FAIR VRE" en aan "A6 demonstration cases". Meer bepaald aan:
A3.1. Building a single access, global alien species (NIS) information system
A3.2. Linking Marine Data Archive (MDA) – LW.eric
A3.3 LW.be observatory NIS resources towards LW.eric
A6.1. Scientific coordination ARMS use case 

13. 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)
Website: www.wecanet.eu
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IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4976

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

Recente activiteiten en producten:

geen recente activiteiten

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

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

Recente activiteiten en producten:

- MC meeting van November zal een online event worden
- Overleg WG2 rond open protocol: strategie en te nemen stappen werden genomen
- Overleg vond plaats met EU Commissie-DG competition omtrent compatibiliteitsprobleem
- WG1 bereidt 'regional nodes' voor
- WG communicatie bereidt dissimination and communication plans voor om budgetoverschot (wegens
reisrestricties) te beperken
- Nieuwe STSM call in voorbereiding: wordt eind september gelanceerd

15. Creating negative CO2 emissions via enhanced silicate weathering (ESW)
Negatieve CO2 emissies door verhoogde silicaatverwering

Looptijd: Van 2019-02-01 tot 2022-12-31
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
Project coördinator: Filip Meysman
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5034

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

Recente activiteiten en producten:

carport gefinaliseerd, nieuwe units geinstalleerd

16. Data gathering of habitat specific biological and socio-economic information for the
management of seabass. (SEA(A)BASS)

Wetenschappelijke Commissie, 9 oktober 2020 13



      Dataverzameling van habitat specifieke biologische en socio-economische gegevens voor een
geïnformeerd beheer van zeebaars.
Looptijd: Van 2020-03-01 tot 2022-02-28
Financiering: Europees visserijfonds
Project lead VLIZ: Jan Reubens
Project coördinator: ILVO - Els Torreele

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

Recente activiteiten en producten:

- overleg met ILVO, VLIZ, ANB, en havenoauthoriteit Zeebrugge vond plaats om mogelijke visserijbeperkingen
voor zeebaars te bespreken
- 18 zeebaarzen werden gezenderd (met ADST en akoestische zenders) tussen juni en september
- Afspraken werden gemaakt omtrent taakverdeling tussen ILVO en VLIZ binnen project

17. 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
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5043

SeaBioComp ontwikkelt nieuwe, zeevriendelijke composietmaterialen voor de maritieme industrie: biobased
en thermoplastisch, met verminderde CO2-uitstoot en verminderde ecotoxische impact (microplastics). Op
termijn kunnen deze de traditioneel gebruikte vezelversterkte composieten op basis van aardolie gaan
vervangen. Het project stelt ook analytische protocollen op om hun robuustheid te evalueren op lange termijn,
en hun verminderde ecologische impact op het mariene milieu.

Recente activiteiten en producten:

The project will be prolonged with 6 months.  
Microplastic formation experiments ongoing as well as the ecotoxicological work.
Abstract submitted for the MICRO2020 conference.
Next general assembly on 28-29 October.

18. 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
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4951

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

Recente activiteiten en producten:

- Preparations are ongoing for applying for a permit and submitting a tender for the deep sampling of
sediments, in close collaboration with project partners from the Royal Military Academy / Defense
Laboratories and the Royal Belgian Institute of Natural Sciences.

- Twee 3-daagse surveys zijn uitgevoerd over de Paardenmarkt tijdens de zomer. Vibrocores, CTD en
watersamples werden genomen.
- vibrocores werden gesampled en zijn gescand met de geotek.
- Alle samples zijn naar een labo in Utrecht gebracht om te analyseren op methaan concentraties.

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

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

Recente activiteiten en producten:

A WP1 meeting with NMDIS was organized to streamline the content and timeline of the bilingual
project website
WP1 delivered the bilingual project website at http://www.emodnet.eu/emod-pace (milestone
MS1-2.1)
Several meeting were held to discuss technologies for the "geo-brokerage" system in WP2
Milestone (MS1-2.5) "English helpdesk for external users operational" was delivered
Milestone (MS 1-2.6) "Technical Support Facility for NMDIS operational" was delivered

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

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

Recente activiteiten en producten:

Creating a plan and strategy for the remaining work in WP9 (improving m2m capabilities of IMIS/MDA)
Participation (regular TC) in Task-Forces, i.e. specific topic workgroups & experience exhange on
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croscutting technical issues: e.g. triple stores, certification, catalogues, metadata vocabularies, PID
policies
Investigation into the EPOS-DCAT-AP proposed in TF1 - looking to balance that with the upcoming
DCAT AP v2 of AIV (Flanders)

21. 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:

* laatste call voor TA leverde drie goed gekeurde aanvragen voor inzet AUV op
* twee ervan (aanboord RV Belgica in Ierse wateren & RV Alvarino in Italiaanse wateren ) worden 
zeker uitgevoerd
* een derde campagne in de Golf van Mexico ab Amerikaans onderzoeksschip wordt verder geëvalueerd

22. Eurofleets+ proposal RV Sanna
Financiering: Eurofleets+ and VLIZ
Project lead VLIZ: Wieter Boone

Via de call van Eurofleets+ hopen we funding te krijgen om twee weken onderzoekswerk te verrichten aan de
boord van de RV Sanna in Nuuk, Groenland. We zouden de VPR willen inzetten in twee fjordgebieden
(Godhabsfjord en Ameralik) en de shelf die deze gebieden verbindt, om de distributie van de
planktongemeenschap in kaart te brengen. Dit zou kaderen binnen het doctoraat van Anouk Ollevier
(Understanding and optimizing zooplankton imaging observations).

Recente activiteiten en producten:

Proposal was granted:

VLIZ got funded to sail with RV Sanna  for 12 days in mid May 2022 in the Nuuk region. Jacco 
Kromkamp from NIOZ will not be able to join and will be replaced by Lorenz Meire.

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

24. 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:

Checked data submission from SMHI
Contribution to annual report
Annual meeting scheduled as an online event in late September/early October

25. European Marine Observation and Data Network- Biology (EMODnet Biological Lot 3)
Europees Marien Observatie en Data Netwerk- Biologie

Looptijd: Van 2017-04-19 tot 2021-04-19
Financiering: DGMARE
Project lead VLIZ: Joana Beja
Project coördinator: VLIZ
Website: www.emodnet-biology.eu
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4871

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

Recente activiteiten en producten:

Interim report submitted and approved with minor comments and payment from EU sent in late August.
Partners informed to send their invoices and payment will take place from September
Workshops for WP2, WP3 and WP4 completed, reports and other information can be found in
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https://www.emodnet-biology.eu/workshops
Online course on "Contributing datasets to EMODnet Biology" updated for the WP2/WP3 workshop
(course can be accessed via https://classroom.oceanteacher.org/enrol/index.php?id=430)
September harvest complete (45 new datasets and 7 updates, including the CPR survey with more than
2 million occurrences
Proposal for EMODnet Biology Phase IV submitted
87.5% metadata records for the data grant holders is now complete and published through the
catalogue
EMODnet Biology annual meeting planning and online event held in late September
Ocean Data Science Elsevier book: drafting and reviewing of text for the Biological data chapter (more
details in the LifeWatch report)

26. 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
Project coördinator: BELSPO
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:

twee moorings gerecupereerd
drie nieuwe moorings (verder verbeterd) worden uitgelegd voorjaar 2021

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

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

Recente activiteiten en producten:

De expo is verlengd tot november 2021, ten gevolge de corona-crisis. Ook de scholenwedstrijd, initieel
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gepland in de eerste helft van 2020 is verdaagd naar het najaar, met een apotheosemoment in april 2021.

28. Flemish Open Science Board (FOSB)
Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2021-06-30
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Francisco Hernandez

The Flemisch Open Science Board (FOSB) holds the mandate to outline the Open Science Policy in Flanders.
This board unites all Flemish stakeholders in a shared vision for the future with regard to Open Science and
EOSC, and, supported by technical working groups, advises the policy on steps to be taken to fully integrate
Flanders into the international Open Science landscape.

Recente activiteiten en producten:

The FOSB working groups on metadata, architecture and KPI's have worked over summer preparing policy
documents for the board.
The data center received 1 data steward for research data managment services to marine scientists in
Flanders.

29. 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:

Afgelopen periode heeft het VLIZ wederom bijgedragen aan meerdere werkpakketten en verschillende
doelstellingen.
Voor WP1 over Projectmanagement heeft het VLIZ actief deelgenomen aan de partner- en werkpakket
bijeenkomsten en de administratieve verplichtingen (trackingkosten en personeelskosten etc.) verzorgd.
Verder is het eerste volledige voortgangsrapport en financieel rapport ingeleverd en voldoet VLIZ aan de
gestelde criteria. Het VLIZ was aanwezig op het eerste deel van de online GEANS-partnerbijeenkomst op 22
september 2020.
Voor WP2 over Communicatie heeft het VLIZ verder gewerkt aan het onderhoud van de GEANS-website op het
Interreg North Sea platform met behulp van het Umbraco CMS. Dit gebeurde wederom in samenwerking met
de WP2-werkpakketleider (ILVO). Ook houdt VLIZ quasi continu de statistieken bij van de GEANS website
bezoekers.
Voor WP5 over de pilotstudies heeft VLIZ de leiding over een pilootstudie voor niet-inheemse soorten (NIS) in
havens. Er werd een algemene schets voor de pilot opgesteld en het protocol voor de pilot werd samen met
de deelnemende partners verder uitgewerkt. Voor de lokale implementatie van de NIS-pilot nam VLIZ in
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eerste instantie contact op met de Haven van Antwerpen, maar door de COVID-19 maatregelen was geen
toegang mogelijk tot de geplande locatie. Daarom is besloten om de pilot te verhuizen naar de haven van
Oostende. Ondertussen zijn de staalnamen in de haven van Oostende afgerond en zijn de stalen opgeslagen
voor analyse. Deze zullen worden geanalyseerd door twee masterstudenten van de KU Leuven en Wageningen
University.
Voor WP6 over de vertaling van wetenschap naar producten heeft het VLIZ bijgedragen aan de discussies over
het ‘decision support framework’, een online tool die moet worden ontwikkeld voor de belanghebbenden en
waarin de projectresultaten zullen worden opgenomen. Het VLIZ had eerder in samenwerking met CEFAS een
ontwerp gemaakt voor deze tool. Dit ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een concreet voorstel voor het
opzetten van een website/online tool.
Het VLIZ heeft ook verder actie ondernomen om het databeheer van de data die tijdens het project zal worden
verzameld te organiseren. VLIZ staat continu ter beschikking van de partners voor het proactief ondersteunen
van metadata invoer in IMIS, waardoor de GEANS-metadata correct kunnen worden opgeslagen. Verder wordt
het archiveren van de data in MDA ondersteund en opgevolgd. De eerste versie van het data management
plan is gepresenteerd aan de partners om een vlot management van de data te bevorderen. Tot slot wordt er
gewerkt aan een tweede versie van het data management plan, voortgaand uit de discussies met partners en
nieuwe ontwikkelingen binnen het project..
De VLIZ bijdragen aan het project en de samenwerking met de betrokken partners en stakeholders verlopen
zoals gepland.

30. 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:

geen verdere ontwikkelingen

31. 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
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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:

Geen recente ontwikkelingen.

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

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

Recente activiteiten en producten:

integratie vanregensensoren en gps op het PANTHYR platform verder in uitvoering.

33. 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:

July 2020: Received comments from external reviewers on ICOS Flanders proposal. Reviews were positive.

September 2020: Interview with FWO Science committee
September 2020: VLIZ had multiple participation in ICOS Science Conference (virtual). Hannelore Theetaert
presented work from the 2 campaigns in the North Atlantic, Thanos Gkritzalis presented work on fluxes in the
Belgian Coast based from data from the BE-FOS-Thornton Buoy ICOS station. There was a poster on the
pCO2 systems and sensors intercomparison activity that will take place in Ostend in June 2021. Thanos
Gkritzalis was also co-author in 2 more presentations (Kitidis et al, Felgate et al.). Thanos Gkritzalis co-
chaired a plenary session.
Steven Pint is at the final stage of the paper on contemporary CO2 fluxes in the Belgian coast.
Thanos Gkritzalis is co-leading an ICOS initiative/study group on the effects of the recent warm winter and
potentially COVID 19.
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The intercomparison activity that was to take place in August 2020 is postponed to June 2021.

34. 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:

Cleanup van de ontvangen data
Start van schrijven data paper tegen eind 2020

35. IP Booster (service pack 1 & 5)
Financiering: no direct financing
Project lead VLIZ: Chantal Martens

Intellectual Property Booster (IP Booster) is een gespecialiseerde professionele IP-dienst voor publieke
onderzoeksorganisaties die waarde willen halen uit hun onderzoeksresultaten. VLIZ heeft een
subsidieaanvraag ingediend voor service pack 1 (initiële ip-audit) & service pack 5 (onderhandelen over
technologieoverdracht).

Recente activiteiten en producten:

Beide aanvragen werden goedgekeurd.
Het pakket rond "negotiating technology transfer" werd opgestart begin september, in overleg met het VLIZ
datacentrum.

Het pakket rond "Initial IP Audit" zal worden opgestart begin oktober , in overleg met MRC en Infra

36. 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:

An application was submitted to get Jerico as an infrastructure on the European ESFRI Roadmap. VLIZ has
contributed to the scientific strategy for this application and a letter of support for the aplication has been
signed.
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37. 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:

Update of the R-script
New data output (focus year 2019) on recreational catches and fishing effort
Book 'Small Scale Fisheries' en hoofdstuk bijdrage België (fysieke oplage ontvangen in 2 exemplaren)

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

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

Recente activiteiten en producten:

Twee nieuwe medewerkers zijn gestart bij MRC ( Geoffrey Johnen en Kobus Langedock)
MRC Lab volledig geïnstalleerd
Thesis van stagiairs afgerond
Aantal cruises met AUV afgelast of uitgesteld door Corona maatregelen
Missie AMUC-M002 met USV Adhemar uitgevoerd in samenwerking met MOC en INFRA, rapportage
afgerond.
Voorbereiding van real time monitoring station in samenwerking met GCRC, NIOZ, ARC en VLIZ om
wordt eind september geïnstalleerd in Nuuk Groenland
Verdere vorderingen in de "North Sea proofing" van USV Adhemar, met o.a. toevoeging van 4G pilot
modem en real time feedback voor de pilots.
3 aanvragen ontvangen voor gebruik van AUV Barabas via Eurofleets TNA
Verderzetting van onderhoud van ROV Zonnebloem.

39. Microplastic biomonitoring in fish: Assessing the feasibility and conducting a pilot field study
(Microfish)
Looptijd: Van 2020-08-01 tot 2021-05-31
Financiering: CEFIC-ICCA
Project lead VLIZ: Ana Catarino
Project coördinator: Bavo De Witte
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In dit project zullen microplastics in het spijsverteringstelsel van commerciële vissoorten worden
geïdentificeerd en gekwantificeerd. VLIZ ondersteunt door een statistische power-analyse uit te voeren en de
plastics te karakteriseren (µFTIR).

Recente activiteiten en producten:

Project granted.

First samples taken and in preparation of performing power analysis and µFTIR analyses.

40. Mission Atlantic (Mission Atlantic)
Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2025-08-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Lennert Schepers
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:

Internal VLIZ kick-off meeting, meetings with the project coordination and WP2 coordination were held. The
project Kick-Off meeting is 30 September-2 October.

41. 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:

Voor de lockdown werden passive samplers en mosselen geplaatst op het wrak van de John Mahn. Deze
stalen werden tijdens de campagne van 14-17 juli succesvol gerecupereerd en bevinden zich nu bij de
projectpartners (AWI, Kiel Universiteit) voor analyse. Dit najaar staan geen nieuwe campagnes gepland in het
BPNS.

Door restricties i.v.m. corona is het veldwerk van de overige projectpartners, waar VLIZ ging aan bijdragen,
ernstig verstoord. Er wordt wekelijks geëvalueerd wat nog mogelijk is binnen de huidige context. De
uiteindelijke impact of de deliverables van het project is voorlopig onduidelijk.
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42. OVAM/Fostplus - Nulmeting plastic flux
Looptijd: Van 2020-05-01 tot 2020-12-31
Financiering: OVAM/Fostplus
Project lead VLIZ: Gert Everaert

Het VLIZ zal in opdracht van OVAM/FostPlus een plastic nulmeting coördineren en rapporteren in de context
van het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil. UGent, KULeuven, UAntwerpen voeren taken uit als een
subcontractor van VLIZ.

Recente activiteiten en producten:

First samples have been taken and or currently being analyzed by academic partners after which plastic flux
quantifications can happen.

43. Pacific Islands Marine bioinvasions Alert Network (PacMAN)
Looptijd: Van 2020-05-01 tot 2022-05-01
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Pascal Hablutzel
Project coördinator: Ward Appeltans

Het project zal een nationaal monitoringsysteem voor invasieve soorten ontwikkelen, evenals een hulpmiddel
voor vroegtijdige waarschuwing ter ondersteuning van de besluitvorming in de Stille Oceaan, dat een
gebruiksvriendelijk dashboard biedt dat de mogelijke aanwezigheid van invasieve soorten (inclusief
pathogenen en plaagdieren) of het risico van invasies voor ondersteuning van lokaal management.

Recente activiteiten en producten:

FUST5 project opgestart in mei 2020
Met de steun van bijkomende subsidie van Lounsbury Foundation werd experte dr Saar Suominen
(Finland) aangeworven bij het OBIS team in sept 2020. Dr Suominen zal ondersteuning bieden bij het
ontwikkelen van tools voor het verwerken van DNA sequentie events.
PacMAN kick-off meeting is uitgesteld

44. 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:

Er werden algoritmen getest om artefacten in beelden van de FlowCam te identificeren.

45. Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders (PLUXIN)
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Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2023-08-31
Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Gert Everaert
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5049

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

Recente activiteiten en producten:

Project started  on September 1st. 

First partner meeting was organized on September 2nd.
Project website developped by VLIZ' Science Communication department
Official kick-off on November 9th.
Abstract submitted for MICRO2020.
Giulia Leone was hired to perform experiments in collaboration with VITO

46. 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
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5021

PROBIO gaat op zoek naar bioactieve verbindingen in organismen uit Belgische Noordzee. Een selectie van
mariene organismen worden bemonsterd en intensief gescreend op mogelijks interessante bioactieve
moleculen. Het onderzoeksconsortium wil zo een essentiële kennisbasis leggen voor commerciële
toepassingen in de medische sector of landbouw.

Recente activiteiten en producten:

ProBio shortlist of 50 species and the Bioprospection Index Cards (BIC) (Deliverable 1.3) have been
compiled and distributed to the Strategic Advisory Board, with positive response.
June sampling campaign was successful (48/50 species sampled)
September sampling campaign is ongoing (31/50 species sampled)

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

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

Ongoing work on extending the Provenance Management topic (WP6)
Regular and frequent TCs for WP1, 2, 6, 9
Reporting cycle 1st 18 months (end of August)

48. Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and data systems.
(LIFEWATCH.BE)

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en datasystemen.
Looptijd: Vanaf 2012-04-01
Financiering: FWO
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt
Website: www.lifewatch.be
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4139

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

Recente activiteiten en producten:

LIFEWATCH KPIs 2019-2020

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

ALGEMEEN

De nieuwe LifeWatch proposal werd op 11 september verdedigd voor de FWO Science Commission. De
presentatie is goed verlopen. Eerder werd een schriftelijk antwoord geformuleerd op de overwegend
positieve beoordelingen van de externe reviewers. In de loop van oktober buigt ook de FWO Strategy
Commission zich over het voorstel. Eind oktober-begin november verwachten we een eerste  feedback.
De lancering van de LifeWatch Maritime Industry Advisory Board werd uitgesteld naar vrijdag 25
september door de Corona-crisis. De Blauwe Cluster (DBC) en ook het Vlaams SuperComputing Center
(VSC) worden hierbij nauw betrokken. Het evenement zal online doorgaan. Ter voorbereiding van de
meeting werd in samenwerking met DBC en VSC een enquête rond data en sensoren georganiseerd
voor maritieme bedrijven.
Er werd input geleverd voor de LifeWatch ERIC cost book voor de Belgische Node.
Er werd een template opgesteld voor een Service Level Agreement (SLA).
LifeWatch was betrokken in de eerste rapporteringsperiode van ENVRI-FAIR.
LifeWatch was betrokken in de ESFRI driven Open Science.
De uitbouw van de Genomic Observatories en de activiteiten rond marine genomics in kader van
LifeWatch werden besproken met de EMBRC. BE coordinator en Commitee of Nodes vertegenwoordiger.
Er gebeurde een bevraging over de LifeWatch infrastructuur door FOSB, en hoe VLIZ een rol kan spelen
om een connectie tussen de verschillende ESFRIs te maken.
Het LifeWatch jaarrapport 2019 werd eind juni ingediend bij FWO Vlaanderen.
De LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting gaat door op 15 en 16 oktober. Wegens de Corona-
crisis gaat dit evenement dit jaar volledig online door. De agenda werd rondgestuurd en de registratie
is gestart.
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COMMUNICATION, OUTREACH AND VALORIZATION

Er is een “LifeWatch Communication and Valorization Strategy” in de maak. Hiervoor wordt verder
overleg gepland met de afdelingen Beleidsinformatie en Wetenschapscommunicatie.
De brochure van “LifeWatch for Industry” werd geprint in een oplage van 300 exemplaren.
De national leaflet voor LifeWatch Belgium, die in samenwerking met de LifeWatch ERIC werd gemaakt,
is klaar om geprint te worden.
Er verscheen een blog post over de tripod frame van het LifeWatch observatorium in Methods.blog. Dit
werd verder verspreid via de LifeWatch communicatiekanalen.
Er verscheen een artikel in EOS over het zeebaarsonderzoek binnen LifeWatch. Dit werd verder
verspreid via de LifeWatch communicatiekanalen.
De LifeWatch Communicator Group Meeting wordt maandelijks georganiseerd door LifeWatch Italia.
VLIZ woont deze conference calls bij als communicatie afgevaardigde voor de Belgische LifeWatch node.
De bedoeling van deze vergadering is om overkoepelende LifeWatch communicatieactiviteiten te
bespreken zoals de LifeWatch ERIC News Letter, input voor de lifewatch.eu website, promo voor
evenementen, enz.
De LifeWatch Twitter-account (https://twitter.com/LifeWatchVLIZ) en de nieuwssectie op de
LifeWatch.be homepage (http://www.lifewatch.be/news) worden voortdurend actief gebruikt om nieuws
te verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten.
Een selectie van deze nieuwsberichten wordt ook opgenomen in de LifeWatch ERIC News Letter en de
Biodiversity Newsflash van het Belgisch Biodiversiteitsplatform.

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

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

OBSERVATORIUM
Maandelijkse LifeWatch staalnames campagnes
Operationeel

Staalnames in juni, juli, augustus, september en oktober konden doorgaan. Oktober cruise werd
beperkt omwille van restricties ivm Corona.
Alle campagnes opnieuw gepland, uitgevoerd en gedocumenteerd
Verzamelde stalen en meetgegevens werden verwerkt, gedocumenteerd, gearchiveerd en verspreid via
de LifeWatch kanalen.

Optimalisatie
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Verdere optimalisatie voor registratie van de biologische stalen
Verdere aanpassing data structuur in MIDAS systeem
Bijhorende inventarisatie en aanvulling stalenbank
Bijhorende documenten beschikbaar (terms of use, voorwaarden voor uitlenen)
Rshiny interface laat nu een aantal standaardinstellingen toe (eg standaardplots) om gebruiksgemak te
bevorderen.  (Voorlopig enkel op development version.)

Valorisatie

Rshiny interface voor stalenbank klaar en getest. (Voorlopig enkel op development version.)

Marine genomic observations
Operationeel:

Maandelijkse OSD staalnames en verwerking

Optimalisatie

Interne inventarisatie genetische data afgerond.

Valorisatie

Rshiny interface voor genetische data klaar en getest. (Voorlopig enkel op development version.)

Plankton imaging systems
Operationeel

FLOWCAM: data validation van 2019 data is gestart (50k/250k voltooid)
FLOWCAM: start van test mbt beeldkwaliteit versus fixatief effect over de tijd
VPR in 2020 reeds 3x ingezet (mei, juni, augustus)+ testen uitgevoerd voor methodologie/best practice
VPR onderhoudscyclus voltooid

Optimalisatie

VPR leerset werd uitgebreid (+/-115k gevalideerde beelden)
VPR: code voor upload van ruwe data naar MongoDB + code voor upload validaties naar MongoDB
FLOWCAM: prototype labeling-app online
ZOOSCAN: opstart rapportage om variabiliteit van stalen en scanner in te schatten; gebruik
lengtemetingen + replicatietest
ZOOSCAN: reorganisatie bestanden op archive om opslagruimte te winnen (winst van ca 2Tb!)

Valorisatie

Rapport over het gebruik van verschillende VPR tow types - ongoing
LifeWatch planktonmonitoring staat beschreven als onderdeel van het Belgische MSFD
monitoringprogramma
Technisch rapport over gegevenskwaliteit van ZooScan-gegevens, chla-pigmentgegevens en FlowCam-
gegevens voor MSFD doeleinden: afgerond en beschikbaar
Rapport omtrent specifieke taxa gedetecteerd met Zooscan met relevantie voor industrie: doorlopend
Toevoeging op LifeWatch-website van informatie en dataproducten met relevantie voor industrie :
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doorlopend
JERICO-NEXT cruise 2017 paper: een concept is naar de co-auteurs gestuurd. De resultaten /
bespreking moeten worden afgerond. Indienen gepland voor december.
Introductie van MOC activiteiten bij De Blauwe Cluster

Echolocation & noise monitoring systems
Operationeel:

12 cpod stations uitgelezen en opnieuw uitgezet, data opgeladen in ETN database .
ETN metadata van COVID-19 opnames opgeladen naar ETN Acoustics
Soundtrap uitgezet aan de Westhinder (juli) voor continue opnames van achtergrond geluid
Onderwatergeluid opnames uitgevoerd aan het scheepswrak Faulbaums
Offshore Motus station geïnstalleerd op OHVS Belwind, registreert gezenderde vleermuizen
Niew multi-sensor mooring frame uitgetekend en eerste testframe geproduceerd

Optimalisatie:

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

Valorisatie

Samenwerking met Slabbekoorn H, Rogers P, Martin B, Ainslie M. rond particle motion paper
Samenwerking met Cosentino M, Sarnocinska J, Brundiers K rond vergelijking CPOD vs SoundTrap
Samenwerking met DEME rond detectie piling noise (samen met Marine Robotics Center)
ntroductie van MOC activiteiten bij De Blauwe Cluster

Animal biotelemetry systems
Operationeel

Onderhoud Netwerk Westerschelde2 (laatste 12 stations)Uitzetten tijdelijk netwerk in Offshore wind
park Belwind (26 tripodes)
Zenderen :
kabeljauw: 10 individuen voorzien van ADST tag
zeebaars: 11 individuen voor zien van ADST tag

Optimalisatie

Aanpassing databank ETN in uitvoering:
uitwisseling ETN-OTN databank
incorporatie DST
Oplossen bugs en uitvoeren datamanagement taken in databank

Valorisatie
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Introductie van MOC activiteiten bij De Blauwe Cluster
Interactie met Biologging Society rond publicatie 'Anthropause'
Publicaties: Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020).
Quantifying and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal
aquatic systems. Ecological Informatics 59: 101133. https://hdl.handle.net/10.1016
/j.ecoinf.2020.101133

DATA ARCHEOLOGIE

Antarctica Campagne: alle biota uit alle rapporten werd gedigitaliseerd en alle gegevens werden op
kwaliteit gecontroleerd; de abiotische data is nog in progress.
Mercator expeditie: 2 van de 5 rapporten werden gedigitaliseerd.
De LifeWatch data archeologie zal volledig afgerond zijn tegen het einde van 2020. De laatste datasets
worden nu voorbereid voor de volgende EurOBIS harvest (november 2020).

DATA SYSTEMS

E-lab: Een herwerking van de back-end was de grootste prioriteit. Er werd hiervoor een Proof of
Concept in NIFI georganiseerd. Om te beginnen wordt 1 data service volledig omgezet in NIFI. Ook de
front-end zal onder handen genomen worden. Hiervoor werd een mock-up gemaakt. Het doel is om
een prototype klaar te hebben tegen eind september.
ETN: de implementatie van de Thelma receivers werd gestart.
ETN-ADST: de voorgestelde structuurwijzingen aan de databank om ADST en pDST tags toe te voegen
zullen stapsgewijs geïmplementeerd worden. Hierdoor zal het databeheer geminimaliseerd worden.
ETN-OTN: de uitwisseling tussen ETN en OTN werd gefinaliseerd. Er moeten nog enkele datasets in
IMIS beschreven worden.
ETN-datapaper: VLIZ en INBO werken samen voor een datapaper rond ETN. Hiervoor moeten er nog
een paar kleine issues met de databank opgelost worden.
Aphia: geen grote updates te vermelden.
WoRMS standardized distributions: Een stagiair heeft gewerkt op het combineren van GBIF/OBIS
/EurOBIS, iDigBio/WoRMS om standaard distributie kaarten van IHO/EEZ/MEOW in R op VSC te maken.
Deze persoon werd in dienst genomen tot eind 2020 op hierop verder te werken.
Marineregions.org werd naar HTTPS gemigreerd.
Servers-VSC: RStudio/Rshiny is nu verbonden met InnovAuth ("broodjes account")
Servers-VSC: er werd een grote MongoDB instantie opgezet voor de WoRMS standardized distributions
MongoDB uploader: er werden enkele meeting gepland om beeld, geluid, en flowcytometer data te
kunnen opladen.

DATA SERVICES

E-lab: Er wordt zowel aan de back-end als de front-end gewerkt. Zie verder bij “Data systems”.
Data explorer: Er werd feedback gevraagd aan de gebruikers van de data explorer. Deze zal in
september geïmplementeerd worden. Verschillende versies van de data explorer worden samen
gebracht.
OpenCPU package: Er wordt gewerkt aan een platform om alle LifeWatch data beschikbaar te maken,
gebaseerd op OpenCPU, en een R package om deze data beschikbaar te maken.
Versie 2.1 van Bio-Oracle werd gelanceerd.
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DATA PRODUCTEN

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

MEETINGS

Remote – Eerste LifeWatch MIAB meeting, 25 september 2020
Remote – LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting, 15-16 oktober 2020

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.

Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Quantifying
and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal aquatic
systems. Ecological Informatics 59: 101133. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2020.101133
Goossens, J.; T’Jampens, M.; Deneudt, K.; Reubens, J. (2020). Mooring scientific instruments on the
seabed – Design, deployment protocol and performance of a recoverable frame for acoustic receivers.
Methods Ecol. Evol. 11(8): 974-979. https://hdl.handle.net/10.1111/2041-210x.13404

49. Research on the environmental effects of the Sigma plan (OMES)
Onderzoek Milieu effecten Sigma plan

Looptijd: Vanaf 2011-01-01
Financiering: Subcontract Universiteit Antwerpen
Project lead VLIZ: Jelle Rondelez
Project coördinator: Universiteit Antwerpen
Website: www.omes-monitoring.be/
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=4072

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

Recente activiteiten en producten:

Offerte voor nieuwe overeenkomst ingediend en goedgekeurd
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Dump van databank bezorgt aan UA voor analyse

50. 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:

Deeltaak 15 (opzet RStudio en RShiny omgeving) ongoing
Deeltaak 16 (implementatie BODC parameters) aangevraagd, goedgekeurd en ongoing
Offerte opgemaakt en ingediend voor nieuwe 4-jarige overeenkomst
Imports 2019 bijna afgerond
Data gaps van de voorgaande jaren worden opgevuld
Themateksten website krijgen een update

51. SeaDataCloud - Further developing the pan-European infrastructure for marine and ocean data
management (SeaDataCloud)
Looptijd: Van 2016-11-01 tot 2020-10-31
Financiering: H2020
Project lead VLIZ: Lennert Schepers
Project coördinator: IFREMER-MARIS-BSH-SMHI-IEO-HCMR-OGS-RIHMI.WDC-ENEA-INGV-METU.IMS-AWI-
ULG-IMR-AU.DMU-ICES-EU.JRC-MI-IHPT-NIOZ-RBINS-MRI-FMI-IMGW-MSI-LHEI-SIO.RAS-IO.BAS-NIMRD-
TSU.DNA-IOF-NIB-NIB-UOM-IOLR-CNR-IO.PAN-CSIC-DELTARES-SYKE-UKRSCES-ETT-EUROGOOS-DKRZ-
CINECE-CSC-UKRI-STFC-GRNET-UIB-GEOMAR-52°NORTH-SHOM-ORION-CNRS-UNIBO-NOC-BODC
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

52. SeaWatch-B (SeaWatch-B)
Looptijd: Vanaf 2014-01-01
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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:

Kerngroep blijft actief. Voor najaar wordt nog opleiding gepland, en een vernieuwing van de
vrijwilligerscontracten.

53. 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 [X]
Project coördinator: Anne Dierickx
Website: sites.google.com/sintlodewijkscollegespoorwegstraat.be/stem4sea/home?authuser=0

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

Recente activiteiten en producten:

Door corona is het uittesten van de reeds gemaakte modules bij lagere schoolklassen op een belangrijke
vertraging gelopen. Momenteel wordt een vernieuwde planning gemaakt en nieuwe modules voorbereid.

54. Survival of coronaviruses in aquatic environment
Overleving van coronavirussen in aquatische milieus

Looptijd: Van 2020-06-01 tot 2020-10-01
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke
Project coördinator: Prof. Hans Nauwynck

VLIZ mag beleidsinformerend onderzoek initiëren. We onderzoeken of coronavirussen de overgang van
zoetwater (via afvalwater) naar de Noordzee kunnen overleven. We willen beleidsrelevante informatie kunnen
verstrekken binnen 6 weken, met een uiteindelijke rapportage in November.

Recente activiteiten en producten:

Via EWI werd financiering bekomen voor een project van korte duur. Er worden in samenwerking met UGent
experimenten verricht om na te gaan hoe lang coronavirussen overleven in het marien milieu. De resultaten
worden dit najaar verwacht.

55. Sustainable Marine Ecosystem Services (SUMES)
Looptijd: Van 2020-09-01 tot 2023-08-31
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Financiering: VLAIO
Project lead VLIZ: Gert Everaert
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5050

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

Recente activiteiten en producten:

Official start and first partnermeeting is on October 1st.
Kick off meeting will be organised on October 21st.
Marco Custodio was hired as postdoc researcher to identify and quantify ecosystem services in the BCP.

56. The Ocean Information Hub (Ocean InfoHub)
Looptijd: Van 2020-05-01 tot 2022-05-01
Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet
Project coördinator: Peter Pissierssens

Het IOC Ocean InfoHub Project (OIH) wil de toegang tot oceaanwetenschappelijke gegevens en informatie
voor beheer en duurzame ontwikkeling stroomlijnen.

Recente activiteiten en producten:

FUST5 project, opgestart in mei 2020
Kick-off meeting van 18-20 Mei 2020 werd uitgesteld
ontwikkelingen in het project: globale hub en 3 regionale noden, ondersteund door ODIS-architectuur.
Deze nodes zijn opgericht en operationeel.
7 en 28 mei: online meeting WP2 Technische meeting
10 juni: online meeting) OIH Afric webinar.
14&15 sept: (2 virtuele sessies voor verschillende tijdszones) Steering Group meeting

57. 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
Project coördinator: BELSPO
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:

geen recente activiteiten
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Projecten interne financiering (34)

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

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

Recente activiteiten en producten:

This project is currently in the paper drafting stage.  Data on over 7,000 tourist rental properties in West
Flanders have been analysed using an econometric hedonic analysis methodology to determine the value of
various coastal attributes.  A truncated poisson count model was utilised to determine the coefficient of effect
of property features including proximity to the coast, sea view, and proximity to dunes and industrial areas. 
Sea view and proximity to the coast were found to yield significantly more annual revenue.  The overall
explanatory power of the model is fifty-seven percent which is high for hedonic real estate analyses.  The
results section of this paper is currently being drafted and will be discussed with stakeholders, including De
Blauwe Cluster.

2. Colonization processes of ecosystem engineers
Kolonisatieprocessen bij ecosystem engineers

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

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

Recente activiteiten en producten:

Er wordt op dit moment een proefopstelling in het labo getest.

3. 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
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worden opgenomen.

Recente activiteiten en producten:

geen activeiten noch ontwikkelingen te melden

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

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

Recente activiteiten en producten:

geen activeiten noch ontwikkelingen te melden

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

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

Recente activiteiten en producten:

Analyses performed, manuscript drafted and undergoes first round of internal review.

Will be submitted in special issue on COVID-19 in Psychologica Belgica.

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 DvdW zal dit jaar volledig digitaal gaan. De reden hiervoor is tweeërlei: 1. het 10-jarige bestaan van de
DvdW en 2. de coronamaatregelen. De organisatie voorziet hier nodige aanpassingen en tools voor
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deelnemers om digitale producten te verspreiden. Dit enerzijds via een on demand platform waarop
deelnemers hun product, workshop, lezing, virtual tour, etc. kwijt kunnen en anderzijds een professionele
livestream. De livestream is als het ware een show met presentatoren die enkel de dag zelf zal lopen, het on
demand aanbod zal voor langere periode beschikbaar zijn voor het publiek.
Het VLIZ zal voor deze editie volledig inzetten op een 360° virtual tour van het onderzoeksschip Simon Stevin.
Bezoekers kunnen op hun eigen tempo virtueel aan boord van het schip gaan. In een 10-tal ruimtes zal er
extra uitleg worden gegeven over het gevoerde wetenschappelijke onderzoek (VLIZ) en de werking van het
schip (dab Vloot). Een spelelement gekoppeld aan de rondleiding zal ervoor zorgen dat het bezoek ook voor
kinderen de moeite is.

Voor deze virtuele wandeling werken we momenteel met een grafisch ontwerper een branding en
campagnebeeld uit dat ook na de DvdW bruikbaar zal zijn.
De virtuele wandeling zal ook na de DvdW beschikbaar zijn voor mensen die interesse hebben in het
onderzoeksschip.

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:

- kernen genomen in 2019 zijn nu geopend en beschreven; ze zijn ingepakt en gearchiveerd in de core store
in het MSO.

- alle data van 2018-2019 zijn nu gecorrigeerd, geprocessed en samengebracht in 1 systeem - de eerste
data interpretaties zijn onderweg.
- Master student van Gent (Karel Uvin) gebruikte de data en heeft een uitzonderlijk goede verdediging
gegeven - zijn resultaten kunnen hopelijk gebruikt worden voor een publicatie.
- De geplande survey van september 2020 is niet doorgegaan; twee nieuwe aanvragen zijn ingediend voor
scheepstijd (Simon Stevin en nieuwe Belgica) 
- korte communicatie werd geschreven voor een publieksboekje voor een reizende tentoonstelling omtrent
Doggerland (georganiseerd door het Nederlandse Rijksmuseum van Oudheden)
- verder overleg en voorbereiding voor een  ERC Synergy grant met UK, Duitse en Deense collega's. 

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

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

Recente activiteiten en producten:

I am working with Yves Segers of KU Leuven to determine if one or two of his master's students would be
interested in working on this project. Torsten Feys of the Marine Society and History research group will also
contribute to this project.

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:

Geen recente ontwikkelingen

10. Innovative Census of Belgian Marine Life (BeRMS-2020)
Innovatieve telling van het Belgische Mariene Biodiversiteit

Looptijd: Van 2018-01-01 tot 2020-12-31
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Leen Vandepitte

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

Recente activiteiten en producten:

Geen updates te melden

11. International Ocean Literacy Survey (IOLS)
Wereldwijde Oceaangeletterdheid Toets

Looptijd: Vanaf 2018-04-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Jan Seys
Project coördinator: Craig Strang

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

Recente activiteiten en producten:

Beëindigd. Mogelijkheid geopperd om hierrond in de toekomst te publiceren i.s.m. organisatoren.

12. Meta-analysis of existing data to quantify the relative contribution of environmental drivers to
North Sea plankton dynamics

Relatieve contributie van multiple stressoren op de plankton dynamiek en energiefluxen in de
Noordzee
Looptijd: Van 2018-08-01 tot 2020-06-30
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

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

Recente activiteiten en producten:

After constructive feedback from UGent PAE, reconsidered few elements and re-analyzed the data.
Manuscript is being drafted, expected to be submitted end of December.

13. Microplastics: an emerging contaminant of concern?
Microplastics: een zorgwekkende opkomende contaminant?

Looptijd: Van 2017-09-01 tot 2021-06-30
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert

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

Recente activiteiten en producten:

Manuscript published in Environmental Pollution: https://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S026974912036187X?via%3Dihub.
Abstract submitted for the Ocean and Human Health conference in December and MICRO2020 in November

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.
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Recente activiteiten en producten:

Moorings zijn opgehaald door projectpartner.

Post op Instagram en Twitter door projectpartner.
Data zal worden geanalyseerd in de komende maanden

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

Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Tine Missiaen

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

Recente activiteiten en producten:

- backscatter data van de 2019 survey is verwerkt

- manuscript klaar voor submission

16. Paleontologic, archeologic and paleolandscape research of 'het Scheur'
Paleontologisch, archeologisch en paleolandschappelijk onderzoek van het Scheur

Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Tine Missiaen
Website: www.vliz.be/en/palaeolandscape-research

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

Recente activiteiten en producten:

geen verdere ontwikkelingen

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

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

Recente activiteiten en producten:

De student, Yunmeng Li, is begonnen met de ontwikkeling van verschillende methodes om bacteriën
detecteren in luchtstalen. Zeker m.b.t. genetische detectie zijn er grote struikelblokken. Meteen na de
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lockdown periode werd zij gevraagd stalen te verzamelen van de zeelucht voor het stalenarchief.

18. PhD - Marine Viruses
Looptijd: Van 2019-11-01 tot 2023-11-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Maarten De Rijcke
Project coördinator: Corina Brussaard

Dit doctoraat moet leiden tot een vergrote kennis rond het voorkomen en de diversiteit van mariene virussen
in het Belgisch deel van de Noordzee. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in interspecifieke interacties
tussen planktonische gastheren (fytoplankton; bacteriën) en specifieke virussen. Daarnaast willen we ook
onderzoeken of de Schelde een belangrijke rol speelt in het structureren van de virale gemeenschappen.

Recente activiteiten en producten:

De student - Hisham Shaikh - is te gast bij NIOZ waar hij technieken leert om de virale abundantie en
activiteit te bepalen. Er zal hierna worden gewerkt aan een gemeenschappelijke publicatie met Corina
Brussaard van NIOZ.

19. 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:

- VPR in 2020 ingezet tijdens 3 LifeWatch campagnes: mei, juni, augustus
- Testen met VPR uitgevoerd voor het testen van turbiditeit, magnification settings, en tow types
- Rapport geschreven over best current practice for the VPR: tow types
- Learning set uitgebreid naar 115k gevalideerde beelden
- Script voor VPR data upload naar MongoDB + code voor upload validaties naar MongoDB (Nick Dillen)
- Evaluatie van meest recente classifier VPR beelden
- Proposal geschreven Eurofleets+ voor scheepstijd RS Sanna in Groenland en goedkeuring gekregen

20. PhD - Underwater acoustic habitat characterization of shallow marine waters
Looptijd: Van 2019-09-17 tot 2023-09-17
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Clea Parcerisas

Underwater sound can give much more information than images, as Artificial Intelligence can be used to find
acoustic features and model their relationship with ecological indicators. Sound can then be used as a
monitoring tool for ecosystem health and characterization of acoustic habitats.

Recente activiteiten en producten:

Equipment:
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- Underwater acoustic recordings purchased
- Mooring to deploy the acoustic recorders designed and produced first prototype

Data:
- COVID-19 sound dataset acquired: set of moving recordings and set of fixed recordings
- Meeting with RBINS to collaborate and share COVID-19 acoustic data

Package and software development:
- pyhydrophone package developed to easily read and process in python data from the acoustic recorders
- pyporcc package developed to detect and classify harbor porpoises' clicks
- pypam package under development to perform sound processing and analysis and feature extraction. Also
for mapping facilities and correlations.  
- monstru package development to comunicate with mongodb for AI training 
- Internal web application for sound labeling
- Construction of a Neural Network to map acoustic features in the BPNS ongoing

Projects: 
- Comparison of CPOD vs SoundTrap performance ongoing together with Aarhus University, South Denmark
University and MeerMuseum
- Acoustic analysis of AMUC project with MRC: detection of piling strokes
- Ship detection project with .Ocean and Marlinks
- Participation in JPI Oceans - underwater noise

Knowledge transfer: 
- Participation in experts meeting to analyze and detect flownoise (in the frame of PCAD4Cod)

21. 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
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5047

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:

Survey work has been resumed taking into account COVID-19 measures.

Abstract submitted for the Ocean and Human Health conference in December. 

22. PhD-project BluePsychology - How coastal environments improve psychological wellbeing:
underlying mechanisms
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Looptijd: Van 2020-01-01 tot 2024-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Gert Everaert
IMIS record: www.vliz.be/imis?proid=5048

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:

Ethical committee application approved and pre-registration for first experiment submitted.
Abstract submitted for environmental psychology conference.
Two master students to support qualitative survey in VIVES.

23. PlaneetZee
Planeet Zee

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

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:

Het educatief platform 'Planeet Zee' is in volle herwerking. Oude modules worden geupdated,
nieuwe aangemaakt en ook de interface op de website wordt lichtjes aangepast.

24. 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:

- Voorbereiding BIN Potentieel Oceaan voor klimaatmitigatie;

- Voorbereiding BIN Diepzeemijnbouw
- Voorbereiding BIN Inventaris marien onderzoekslandschap

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

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

Recente activiteiten en producten:

Ana Catarino submitted Microfish project which was granted.

Initiation and follow-up of multiple microplastic related projects.
SOP on microplastic sampling, identification and quantification almost finished after which can be
applied to natural samples. 

26. 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:

Voorbereiding publicatie “Maritime Quarantine and Disease Control in the North Sea Area: the
Case of the Austrian Netherlands, c. 1720-1795”

Nieuwe medewerker Torsten Feys start 1 oktober als maritiem historicus. Hij zal Prize Papers
project mee begeleiden. Nieuwe bijeenkomst expertengroep wordt voorbereid.

De seminaries aan de UGent en KU Leuven zijn afgelopen en hebben goede resulaten opgeleverd.
Mogelijk zal een masterstudent dit academiejaar werken op het prize paper-materiaal, thema is
nog in bespreking.

27. 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:

De editie van 2020 gaat niet door t.g.v. corona.
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28. 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:

- Bevraging Web of Science afgerond en binnengetrokken in IMIS;

- Nieuwe groepen voor IMIS aangemaakt (nieuwe MOGs en groepen voor watchlist);
- Afbakening MOG-universum voor tellingen 2020

29. Trait-based ecosystem modelling
Looptijd: Vanaf 2019-12-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Pascal Hablutzel

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:

Er werden eerste stalen genomen op de RV Simon Stevin en RNA geëxtraheerd.

30. Veldstages lerarenopleiding
Looptijd: Vanaf 2015-04-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Evy Copejans [X]

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

Recente activiteiten en producten:

Er zijn momenteel geen nieuwe veldstages voor lerarenopleiding ingepland. Het algemene concept
van 'bijscholingen' aan leerkrachten en leraren in opleiding wordt herbekeken.

31. VLIZ Alien Species Consortium
VLIZ Consortium 'Niet-inheemse soorten'

Financiering: VLIZ
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Project lead VLIZ: Thomas Verleye
Website: www.vliz.be/wiki/Categorie:Niet-
inheemse_soorten_van_het_Belgisch_deel_van_de_Noordzee_en_aanpalende_estuaria

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

Recente activiteiten en producten:

Content input for website (in Dutch)
Preparation phase (incl. layout) of the book on exotic species in the BPNS and Scheldt Estuary
anno 2020

32. 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:

De VLIZ infodesk functie blijft een belangrijk ankerpunt voor mensen met vragen. Op regelmatige
tijdstippen bereiken allerlei vragen van burgers, overheden, bedrijven en wetenschappers het VLIZ,
waarna een professioneel en tijdig antwoord wordt voorzien.

33. World Ocean Day
WereldOceaandag

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

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

Recente activiteiten en producten:

De editie World Ocean Day 2020 zou in mei plaatsvinden en gekoppeld worden aan Pint of Science.
Helaas is het evenement in 'KAAP' (Oostende) gecancelled ten gevolge de coronacrisis.

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

Wetenschappelijke Commissie, 9 oktober 2020 47



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:

Momenteel zijn, in het kader van de vernieuwing van Planeet Zee, nog geen nieuwe bijscholingen
gepland. Streefdoel is om dit wel te doen tegen januari-februari 2021.

Samenwerkingsovereenkomsten (12)

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 installaties werden in het voorjaar van 2020 gedemobiliseerd en de test werd daarmee
afgerond.

2. Coastsnap Vlaamse Kust
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:

Meer dan 100 foto's ontvangen over de zomerperiode voor CoastSnap Oostende
CoastSnap Koksijde operationeel
Workshop gevolgd om de scripts en code te beheren

De stations in Oostende en Koksijde werden geïnstalleerd en zijn operationeel  . Een gerichte media-
campagne werd, met ondersteuning van VLIZ opgezet, over de

zomermaanden. Gemiddeld komen er 2-3 foto's per dag binnen.

Er worden afspraken gemaakt met de betrokken onderzoekers over de verwerking
van de foto's, tegelijk investeert VLIZ ook in de uitbouw van eigen 
verwerkingssoftware.
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Vanuit de afdeling datacentrum werd deelgenomen aan de on-line internationale workshop rond 
Coastsnap

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:

Geen recente ontwikkelingen.

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:

geen recente ontwikkelingen

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

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
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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:

geen recente ontwikkelingen

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

Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Thomas Vandorpe

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

Recente activiteiten en producten:

Geen noemenswaardige updates

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:

- Support the release of the new themes for the second visionary cycle
- Communication activities

9. Overleg en ondersteuning duurzaam kustbeheer
Financiering: Provincie
Project lead VLIZ: Hans Pirlet

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

Recente activiteiten en producten:

- geen nieuwe activiteiten te melden
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10. PhD Jolien Buyse -Research on effects windmills versus commercial flat fish - Partim Telemetrie
Doctoraat Jolien Buyse - Onderzoek naar de effecten van offshore windmolens op platvis -

Partim Telemetrie
Looptijd: Vanaf 2020-04-01
Financiering: ILVO project
Project lead VLIZ: Jan Reubens

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

Recente activiteiten en producten:

- 27 vissen werden gezenderd
- nieuwe opstelling tripodes (voor winterperiode) in Belwind werd bepaald

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

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

Recente activiteiten en producten:

Uitklaren van niet-gematchde namen in OBIS is een continu proces en blijft doorlopen.
Geen verdere updates te melden.

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

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

Recente activiteiten en producten:

no additional activities in May-September 2020

Netwerken en stuurgroepen (23)

1. Complex Project Kustvisie
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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:

* Na overleg met het Minister Peeters en de kustburgemeesters werd begin 2020 beslist
om de verkennende alternatievenonderzoeksnota (v-AON) niet te publiceren.

* als alternatief werden begin juli  digitale gebruikersgroepen georganiseerd rond
verschillende thema's met als doel om op basis van hun input realistische alternatieven voor een 
toekomstige kustlijn samen te stellen. De thema's zijn:

- erfgoed
- toerisme en recreatie
- logistiek en energie
- ecologie en natuur
- blauwe economie en visserij (VLIZ nam deel aan deze sessie) - landbouw
- drinkwater
- wonen

* op 23 oktober vindt een Technisch-wetenschappelijke commissie plaats waarvoor een review van

de alternatieven op de planning staat 

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

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

Recente activiteiten en producten:

De proposal voor DiSSCo Belgium werd verdedigd, er is nog geen evaluatie-feedback beschikbaar.

3. European Research Vessel Operators (ERVO)
Looptijd: Vanaf 2001-01-01
Financiering: VLIZ
Project lead VLIZ: Andre Cattrijsse
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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:

Voorbereiding nieuwe ProSea-cursus op MIM (30.11-4.12.2020) onder coördinatie van Stefanie
Maes (vervangt Frans Coussement), in samenwerking met VLIZ, ILVO, Redercentrale,
Zeevissersfonds, VDAB en Dienst Marien Milieu.

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
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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:

ICES WGML 12 - 21 oktober 2020. Meeting & deliverables van de eerste cyclus (3 jaar) finaliseren.

7. ICES Working Group on Recreational Fisheries Surveys (ICES WGRFS)
ICES Werkgroep over Recreatieve Visserij Surveys

Financiering: FOD Leefmilieu, Dienst Marien Milieu
Project lead VLIZ: Thomas Verleye

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

Recente activiteiten en producten:

Paper submission for the ICES journal on the use of mobile apps for recreational fisheries
monitoring

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:

artikel over dr Sidney Holt en samenwerking met WGHIST en mariene historische ecologie

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:
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2 juni: MFK nieuwe voorstellen en EU werkprogramma (VLEVA webinar)
4 jun: Using Design Thinking to address global challnges, effectively use AI and collaborate
on decarbonization (outside working schedule)
16 juni: VUC vergadering
16 juni: virtual ecosystem senario viewer (VES-V) a new tool for visualizing marine ecosystem
models
17 juni: 60 minutes with Michael Chertoff and Andras Simonyi, leadership in our times
(outside working schedule)
23 juni: Mission on Healthy Oceans
29 juni: teleconference with Ecuador dept Foreign Affairs, and Ecuador DIGEIM-Navy. in
preparation of MoU VLIZ-Ecuador
30 juni: ABS-Nagoyo Workshop (virtual) VLIR
7 juli: BANOS CSA evaluation meeting with BANOS coordination team and European
Commission evaluators
27 juli: Commonwealth Blue Charter webinar: Unlocking the wealth of mangrove ecosystems
6 aug:Mission healthy ocean, burger consultatie, overleg met VLEVA en Blauwe Cluster
Voorbereidingen VLIZ insteek in Vlaamse strategie Bioeconomie: projectvoorstellen; insteek in
brochure
14 & 15 sept: Ocean Info Hub Steering Group (en Vlaamse vertegenwoordiging)
22-24 sept: EU R&I Days (virtual)
22 sept: EMODNET 10 years celebration
24 sept: VUC meeting
25 sept: LifeWatch Maritime Industrial Advisory Board
30 sept: VLIZ webinar met uitnodiging om deel te nemen aan Mission Ocean burgerbevraging
5-7 Oktober: Ocean Teacher Global Academy OTGA-2 Steering Group meeting
Juni-Juli-Aug-Sept: nauwe opvolging dossiers Horizon Europe Clusters en Partnerschappen,
Juli-Aug: nauwe opvolging dossier European Digital Innovation Hub EDIH

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:

meeting 2020 wordt ingepland als online meeting

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

IPHAB is een adviesorgaan dat de problematiek rond schadelijke algenbloeien in kaart brengt,
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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:

Ingediende proposal bij FWO door INBO werd op 11 september verdedigd tijdens voorstelling voor
FWO science commission.

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

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.

Recente activiteiten en producten:

de POGO website werd verhuisd van VLIZ naar een externe partij (http://pogo-ocean.org/)
volgende POGO meeting POGO 22; 25-28 januari 2021, Oceanology Division of The Center
for Scientific Research and Higher Education at Ensenada (CICESE),Ensenada, Baja California,
Mexico
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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:

Nieuwe bespreking gehad, vnl. rond de organisatie van een Citizen Science Festival aan de kust,
georganiseerd op zondag 25 april door VLIZ (i.s.m. Scivil en Natuurpunt)

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

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

Recente activiteiten en producten:

Preparation of annual meeting (agenda, reporting)
Annual meeting held in late July as an online event
Handover of DMSC co-chair responsibilities
Joined SOOS EDI (Equity, Diversity and Inclusion) Group

18. The Blue Cluster
De Blauwe Cluster
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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:

- Opvolging en deelname aan WAR, stuurgroep en RvB

- Kennismaking tussen VLIZ-onderzoek en DBC
- Voorbereiding BESS (lunchcauserie WAR-stuurgroep, 20 november 2020)
- Samenwerking DBC-Vlaams supercomputer centrum (VSC) en LifeWatch/VLIZ rond mariene big
data voor bedrijven

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

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

Recente activiteiten en producten:

* Executive Committee: juni 2020 (online), eind oktober (online)
* Steering Committee: november 2020 (online)

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:

- Continuous website developments
- Setting up and production of monthly news letter
- Participation in Strategic Steering group meetings (27/05, 29/09)

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
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adviseert de Vlaamse Regering in dossiers gerelateerd aan de werking van UNESCO

Recente activiteiten en producten:

AFGELAST: VLIZ co-organisatie: Unesco trefdag (voorzien 9 oktober);
AFGELAST: VLIZ-organisatie: VUC bezoek aan InnovOcean 24/09
VLIZ bijdrage aan VUC brochure: UNESCO in Vlaanderen
VLIZ bijdrage aan VUC vernieuwde website
VLIZ deelname als commissielid: VUC vergadering (virtueel) 24 september

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:

Deelname Online Member Forum.

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:

De volgende Global Team meeting zal plaatsvinden online, in november.
Ondertussen wordt er gewerkt aan een reeks publicaties omtrent de Catalogue of Life, waarbij de
meeste team leden actief betrokken zijn.

Mandaten (5)

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

Financiering: EWI
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet

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

Recente activiteiten en producten:

Organisatie van 2 EMB ExCom meetings (15 en 22 Juni)
Ondersteuning bij organisatie van EMFF tender “International Ocean Governance” workshops
op 16, 19, 23 en 24 juni 2020
Ondersteuning bij EU4Oceans (EMFF tender) platform launch op 18 Juni 2020
Financiele afsluiting van het H2020 SOPHIE project
Opzetten financiele audit voor EMB
Organisatie van 2 EMB ThurdThirsday Science webinars op donderdag 20 Augustus
(Modelling) en op donderdag 17 September (Cells of Ecosystem Functioning) (zie:
https://www.marineboard.eu/science-webinars )
Opstart van nieuwe EMB WG m.b.t. coastal resilience: nominaties en selectie van WG Chair

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

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

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

Recente activiteiten en producten:

Frequent meetings with Secretariat to discuss thematic lots migration to Central Portal
Contribution to the organisation of the Steering Committee and Technical Working Group
meetings, to be held in November
Follow-up of Checkpoint migration. Coordinated by the Secretariat, other than providing the
technical support in the framework of the Central Portal, VLIZ is not actively working on this
task

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

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

Recente activiteiten en producten:

Ecological Aspects of Deep Sea Mining-

Na een oproep voor onderzoeksprojecten werd het MiningImpact project goedgekeurd. Het
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project loopt van augustus ’18 tot Februari 2022 en verzamelt 32 partners, waaronder UGent
en KBIN, om de impact van diepzee mijnbouw activiteiten te onderzoeken. Een eerste
onderzoekscampagne met de RV SONNE liep van Februari tot mei 2019. De eerste resultaten
van de campagne en het verdere verloop van het project werden besproken op de jaarlijkse
project vergadering op 21–23 oktober 2019 in Aveiro. Een volgende campagne gepland van
midden October tot het einde van November 2020 werd uitgesteld omwille van de COVID-19
pandemie naar de start van 2021.

Ecological aspects of microplastics-

Na een oproep voor onderzoeksprojecten wat betreft microplastics in het marien milieu werden in
de eertse plaats vijf projecten geselecteerd voor een totaal budget van 8.4 miljoen Euro: 

ANDROMEDA  - Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their
degradation in the marine environment – Coordinator: Dr Richard Sempéré, Université d'Aix-
Marseille, France – Belgische partners: VLIZ en ILVO
HOTMIC - Horizontal and vertical oceanic distribution, transport, and impact of microplastics
– Coordinator: Dr Mark Lenz, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Germany
Belgische partner: UGent
FACTS - Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters – Coordinator: Prof Jes
Vollertsen, Aalborg University, Denmark
microplastiX  - Integrated approach on the fate of MicroPlastics (MPs)  towards healthy marine
ecosystems - Prof Luca Brandt KTH, Royal Institute of Technology, Sweden
i-plastic - Dispersion and impacts of micro- and nano-plastics in the tropical and temperate
oceans:  from  regional  land-ocean  interface  to  the  open  ocean  –  Coordinator:  Prof  Patrizia
Ziveri, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Intussen werd na een verhoging van de voorziene middelen ook een zesde project goedgekeurd:

RESPONSE  -  Toward  a  risk-based  assessment  of  microplastic  pollution  in  marine  ecosystems
Belgische partner: Universiteit Antwerpen.

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

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. 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.

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

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

Omwille van de COVID-19 pandemie werd de deadline voor pre-proposal indiening werd
uitegesteld naar 18 mei. 184 pre-proposals werden ingediend voor een totaal budget van
179.549.691 €.

Bluebio ERA-NET Cofund-

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.

Een nieuwe oproep voor onderzoeks- en innovatie voorstellen wordt gelanceerd begin juni. 

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.

Een startvergadering is gepland voor september 2020.

Underwater noise in the marine environment-

De Raad van Bestuur van JPI Oceans keurde een nieuwe actie rond onderwatergeluid goed
op  een  online  vergadering  op  5  mei.  Met  de  actie  wil  JPI  Oceans  een  interdisciplinair
partnership oprichten gericht op de impact van anthropogene geluid in het marien milieu.
Doelstelling van het partnerschap is de huidige onzekerheid en kennisleemtes wat betreft
onderwatergeluid  te  onderzoeken  en  daarbij  ook  bij  te  dragen  aan  de  Kaderrichtlijn
Mariene Strategie.
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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:

Blijft een gegeven waarrond VLIZ actief is, veelal vanuit de afdeling WCOMM. Nu ook partner in het
EU4Ocean Platform rond oceaangeletterdheid.

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

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

Recente activiteiten en producten:

Further to Covid19 pandemic the 26th Session of the IOC Committee on IODE and associated 
Scientific Conference (planned 22-26 February 2021 in Sopot, Poland) has been re-scheduled 
for 22-26 November 2021 in Sopot, Poland.

A recruitment call was issued through UNESCO/IOC HQ  to strengthen the Capacity Development 
activities of IOC, under the supervision of Peter Pissierssens closely linked to the Project Office 
through the OTGA 2 project. Ms Johanna DIWA from Indonesia was recruited as a consultant and 
joined the team on 20 July 2020 for an 11-month period.
Another recruitment call issued through UNESCO/IOC HQ was sent out in order to edit and 
further develop the ODISCat catalogue of sources. Mr Cristian MUNOZ MAS (Spain/Sweden) was 
recruited and joined the team on 15 July 2020 for a 5-month period.Thanks to a grant 
received from the Richard Lounsbury Foundation, new staff member Dr Saara SUOMINEN(Finland) 
joined the OBIS team on 15
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contract).
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occurrences, as part of the PacMAN project. Dr Suominen has a 1-yearappointment (VLIZ 
contract).



EVENTS CANCELLED OR POSTPONED: 

4-8 May : [POSTPONED] 3rd Marine Biodiversity Workshop: from the Sea to
the Cloud(Santa Marta, Colombia)
18-20 May: [POSTPONED] -dates unknown: Kickoff meeting of the IOC
Ocean Infohub project(IOC Project Office for IODE, Belgium)
1 June -18 December: [POSTPONED]IOC Training Course and
Certification on Identification of Harmful Marine Microalgae(Copenhagen,
Denmark)–The course is being redesigned aiming at Nov 2020-
Jan2021

EVENTS HELD (online, coordinated and implemented by IOC Project
Office for IODE) between June and September 2020

7&28May: [ONLINE meeting]–OIH WP2 Technical Meeting
10 June: [ONLINE meeting] –OIH Africa Webinar
8 -19 June: [ONLINE COURSE] Contributing datasets to EMODnet Biology
(organised by VLIZ and hosted on the OceanTeacher e-Learning Platform)
22 June -10 July:[ONLINE COURSE]: EUMETSAT/CMEMS/OTGA Train the
Trainers: tools & techniques for teaching about Sentinel-3 marine data
22 June –10 July: [ONLINE COURSE]-OTGA-INVEMAR: Cambio
Climatico: Carbono Azul y adaptación en ecosistemas marinos y
costeros (was originally planned F2F but changed in timing and to
online format)
3 July: [ONLINE] –OIH –Webinar to introduce OIH project to LAC as
well as OIH LAC planning meeting
14 September-3 October: [ONLINE COURSE]–OTGA-INVEMAR: Curso
de Tecnologías de la información (SIG) aplicado al medio Marino y
Costero
15-16 September [ONLINE] –First Session of the IODE Steering
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Group for the OIH project (Session A on 15 September and Session B
on 16 September) The SG meeting was held in 2 sessions in order to
give suitable time frames to all the participants.
18 & 25& 30September [ONLINEmeeting] –Plenary meetings 3 x 3hr
sessions -Evolving and Sustaining Ocean Best Practices Workshop IV,
2020 These meetings have an audience of >500 subscribers
SG-WOD: several sessions held online between April and June 2020
(in combination with discussions on collaboration with Ocean Data
Foundation and redevelopment of WOD to WodCloud)

EVENTS PLANNED (ONLINE, coordinated and implemented by IOC Project
Office for IODE). The following events will be held:

5-7 October [ONLINEmeeting]: Steering Group meeting for the
OceanTeacher Global Academy Phase 2 project
12-29 October [ONLINECOURSE]: IODE/OTGA Training Course:
Quality Management System Essentials for NODCs and ADUs
12-13 October[ONLINEworkshop]: International data sharing
workshop for non-UN IGOs, Global and Regional organisations and
projects, NGOs and private sector (replaces the event planned to be
held in Brussels in cooperation with EMODNET secretariat)
19-22 October [ONLINEmeeting] –Annual meeting of the IOC
Steering Group for the Ocean Best Practices System (OBPS)
26-27 October [ONLINEmeeting] –Second Session of the IOC Group
of Experts on Capacity Development (GE-CD-II)
29-30 October [ONLINEmeeting] –SeaDataCloud final meeting
11 November[ONLINEmeeting]: SG-OBPS: monthly session
17-20 November [ONLINE meeting]: SG-OBIS-IX: Ninth Session of
the IODE Steering Group for OBIS-5
9 December [ONLINE meeting]: SG-OBPS: monthly session
ON-GOING [ONLINE meetings until the end of the year]:
Performance Review of the IOC project office for IODE

OTHER ACTIVITIES
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The redesigning and upgrading of the OceanTeacher e-Learning
Platform (planned March -July 2020) has been finalized
Uploading of Ocean Literacy 7 Principles course to the OTGA
platform(ongoing)
OTGA 2: call for applications for Regional Training Centres (deadline
1st June 2020). The call and the selection process have been
finalised. The new RTCs/STCs will participate in the SG meeting
planned 5-7 October.
22nd May: OBIS 20 years anniversary and name change to Ocean
Biodiversity Information System. Was done as planned and new
name has been adopted.
OIH: Development of a Global Hub and three regional nodes for the
Ocean InfoHub, underpinned by an ODIS-architecture. The Global
and three regional nodes are established and working. A call has
been issued through UNESCO/IOC to further develop the WP2
activities.
JERICO-S3 project activities: implementation started on 1
September.
GOSR: Development of the data portal for the Global Ocean Science
Report–in progress
OBIS/HAB: Development of the harmful algal bloom mapping portal–
in progress
OBPS: Software upgrade and enhancement of submission platform
–discussions on-going
OceanDocs: merge with Aquatic Commons and new repository
AquaDocs installed. Tender has been done and implementation is
foreseen to be finalized by the end of the year.
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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.; Dauwe, S.; Torreele, E. (2020). De impact van de coronacrisis op de recreatieve zeevisserij - 
De socio-economische en ecologische effecten van de nationale coronamaatregelen op de Belgische 
recreatieve zeevisserij. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_005. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-99-3. 22 pp. 

Zeekrant 
Seys, J.; Bogaert, K.; Maelfait, H.; De Smet, B.; Tavernier, I. (Ed.) (2020). Zeekrant 2020: jaarlijkse 
uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse 
uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor 
de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp pp.  

VLIZ Library Acquisitions 
842 (29/05/2020) – 854 (25/09/2020): wekelijks op vrijdag 

VLIZINE 

VLIZINE Mei 2020: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=324662  
VLIZINE Juni 2020: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=327471  
VLIZINE Juli 2020: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=327470  
VLIZINE Augustus 2020: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=328407 

Testerep magazine 

Testerep September 2020: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=329492 

Twitter: volg het VLIZ via jmeesvliz

Twitter @jmeesvliz: 4359 volgers, 9838 tweets 

Facebook Simon Stevin: volg de RV Simon Stevin via www.facebook.com/rvsimonstevin
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Facebook @RVSimon Stevin: 1801 likes (1808 volgers) 

Facebook VLIZ: volg het VLIZ via www.facebook.com/VLIZnieuws/
Facebook @VLIZnieuws: 2254 likes (2394 volgers) 

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

2187 volgers 

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

Instagram @VLIZoostende: 720 volgers en 61 posts. 

2. AD HOC PUBLICATIES
/ 

3. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
Peer reviewed 

Boyen, J.; Fink, P.; Mensens, C.; Hablützel, P.I.; De Troch, M. (2020). Fatty acid bioconversion in 
harpacticoid copepods in a changing environment: a transcriptomic approach. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 
(B Biol. Sci.) 375(1804): 20190645. https://hdl.handle.net/10.1098/rstb.2019.0645  

Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). 
Quantifying and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal 
aquatic systems. Ecological Informatics 59: 101133. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2020.101133  

De Baere, K.; Van Haelst, S.; Chaves, I.; Luyckx, D.; Van Den Bergh, K.; Verbeken, K.; De Meyer, E.; 
Verhasselt, K.; Meskens, R.; Potters, G.; Melchers, R. (2020). The influence of concretion on the long-
term corrosion rate of steel shipwrecks in the Belgian North Sea. Corrosion engineering, science and 
technology First Online: 1-10. https://hdl.handle.net/10.1080/1478422x.2020.1807163  
Everaert, G.; De Rijcke, M.; Lonneville, B.; Janssen, C.R.; Backhaus, T.; Mees, J.; van Sebille, E.; 
Koelmans, A.A.; Catarino, A.I.; Vandegehuchte, M. (2020). Risks of floating microplastic in the global 
ocean. Environ. Pollut. 207: 115499. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2020.115499  

Gerritse, J.; Leslie, H.A.; De Tender, C.; Devriese, L.I.; Vethaak, A.D. (2020). Fragmentation of plastic 
objects in a laboratory seawater microcosm. NPG Scientific Reports 10(1): 10945. 
https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-020-67927-1  

Goossens, J.; T’Jampens, M.; Deneudt, K.; Reubens, J. (2020). Mooring scientific instruments on the 
seabed – Design, deployment protocol and performance of a recoverable frame for acoustic receivers. 
Methods Ecol. Evol. 11(8): 974-979. https://hdl.handle.net/10.1111/2041-210x.13404  

Hablützel, P.I.; Huanto, R.B. (2020). Checklist and practical identification key for the cichlid fishes 
(Cichliformes: Cichlidae) of the La Plata drainage in Bolivia, including three new geographical records. 
Ecologia en Bolivia 55(1): 46-61  
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Hayward, B.W.; Le Coze, F.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B. (2020). Foraminifera in the World Register of 
Marine Species (Worms) taxonomic database. J. Foramin. Res. 50(3): 291-300. 
https://hdl.handle.net/10.2113/gsjfr.50.3.291  

Jacques, C.; Gkritzalis, T.; Tison, J.-L.; Hartley, T.; van der Veen, C.; Röckmann, T.; Middelburg, J.J.; 
Cattrijsse, A.; Egger, M.; Dehairs, F.; Sapart, C.J. (2020). Carbon and hydrogen isotope signatures of 
dissolved methane in the Scheldt Estuary. Est. Coast. First Online. 
https://hdl.handle.net/10.1007/s12237-020-00768-3  

Majcher, J.; Plets, R.; Quinn, R. (2020). Residual relief modelling: Digital elevation enhancement for 
shipwreck site characterisation. Archaeological and Anthropological Sciences 12(6). 
https://hdl.handle.net/10.1007/s12520-020-01082-6  

Papagiannopoulou, C.; Parchen, R.; Rubbens, P.; Waegeman, W. (2020). Fast pathogen identification 
using single-cell matrix-assisted laser desorption/ionization-aerosol time-of-flight mass 
spectrometry data and deep learning methods. Anal. Chem. 92(11): 7523-7531. 
https://hdl.handle.net/10.1021/acs.analchem.9b05806  

Pilotto, Francesca; Kühn, Ingolf; Adrian, Rita; Alber, Renate; Alignier, Audrey; Andrews, Christopher; 
Bäck, Jaana; Barbaro, Luc; Beaumont, Deborah; Beenaerts, Natalie; Benham, Sue; Boukal, David S.; 
Bretagnolle, Vincent; Camatti, Elisa; Canullo, Roberto; Cardoso, Patricia G.; Ens, Bruno J.; Everaert, Gert; 
Evtimova, Vesela; Feuchtmayr, Heidrun; García-González, Ricardo; Gómez García, Daniel; Grandin, Ulf; 
Gutowski, Jerzy M.; Hadar, Liat; Halada, Lubos; Halassy, Melinda; Hummel, Herman; Huttunen, Kaisa-
Leena; Jaroszewicz, Bogdan; Jensen, Thomas C.; Kalivoda, Henrik; Schmidt, Inger Kappel; Kröncke, 
Ingrid; Leinonen, Reima; Martinho, Filipe; Meesenburg, Henning; Meyer, Julia; Minerbi, Stefano; 
Monteith, Don; Nikolov, Boris P.; Oro, Daniel; Ozoliņš, Dāvis; Padedda, Bachisio M.; Pallett, Denise; 
Pansera, Marco; Pardal, Miguel Ângelo; Petriccione, Bruno; Pipan, Tanja; Pöyry, Juha; Schäfer, Stefanie 
M.; Schaub, Marcus; Schneider, Susanne C.; Skuja, Agnija; Soetaert, Karline; Spriņģe, Gunta; Stanchev, 
Radoslav; Stockan, Jenni A.; Stoll, Stefan; Sundqvist, Lisa; Thimonier, Anne; Van Hoey, Gert; Van 
Ryckegem, Gunther; Visser, Marcel E.; Vorhauser, Samuel; Haase, Peter (2020). Meta-analysis of 
multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature Comm. 11(1): 3486. 
https://hdl.handle.net/10.1038/s41467-020-17171-y  

Salas, R.; Müller, W.; Vercruijsse, H.; Lens, L.; Stienen, E. (2020). Forced nest site relocations negatively 
affect reproductive investment in a colonial seabird species. Biol. Conserv. 246: 108550. 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.biocon.2020.108550  

Schepers, L.; Kirwan, M.L.; Guntenspergen, G.R.; Temmerman, S. (2020). Evaluating indicators of marsh 
vulnerability to sea level rise along a historical marsh loss gradient. Earth Surf. Process. Landforms 
45(9): 2107-2117. https://hdl.handle.net/10.1002/esp.4869  

Van de Meutter, F.; Mortelmans, J.; Gyselings, R. (2020). Soil salinity determines the diversity of snail-
killing flies (Diptera: Sciomyzidae) in brackish marshes. Eur. J. Entomol. 117: 289-294. 
https://hdl.handle.net/10.14411/eje.2020.033  

Vanaverbeke, J.; Degraer, S.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Seys, J.; Van Hoey, G.; Vandendriessche, S.; 
Vandepitte, L. (2020). Een blik op zee: Biodiversiteit en bescherming van het mariene leven in het 
Belgisch deel van de Noordzee. Natuur.Focus 19(2): 86-95  
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Andere 

Altvater, S.; De Raedemaecker, F.; Sandra, M.; Devriese, L.I.; Gin, I.; Vidal Rigo, M.; Alomar, C.; Deudero, 
S.; Mata Lara, M. (2020). Baltic Sea Learning Lab report. D3.2 Aqua-Lit project. s.Pro - sustainable 
projects GmbH: Berlin. 103 pp.  

De Raedemaecker, F.; Sandra, M.; Devriese, L.; Gin, I.; Altvater, S.; Vidal Rigo, M.; Alomar, C.; Deudero, 
S.; Mata Lara, M. (2020). Learning Lab report North Sea. D3.4 Aqua-Lit project. Flanders Marine 
Institute (VLIZ): Oostende. 72 pp.  

Sandra, M.; Devriese, L.I.; De Raedemaecker, F.; Lonneville, B.; Lukic, I.; Altvater, S.; Compa Ferrer, M.; 
Deudero, S.; Torres Hansjosten, B.; Alomar Mascaró, C.; Gin, I.; Vale, M.; Zorgno, M.; Mata Lara, M. 
(2020). Knowledge wave on marine litter from aquaculture sources. D2.2 Aqua-Lit project. (Updated 
version). Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 136 pp.  

Vidal Rigo, M.; Alomar, C.; Deudero, S.; Zorgno, M.; De Raedemaecker, F.; Devriese, L.I.; Sandra, M.; 
Altvater, S.; Gin, I.; Mata Lara, M. (2020). Learning Lab report Mediterranean Sea. D3.3 Aqua-Lit 
project. Instituto Español de Oceanografía (IEO): Palma. 88 pp.  

Vidal, M.; Alomar, C.; Deudero, S.; Altvater, S.; Sandra, M.; De Raedemaecker, F.; Devriese, L.; Mata 
Lara, M. (2020). Potential future impacts. D2.4 AQUA-LIT project. Instituto Español de Oceanografía 
(IEO): Palma. 79 pp.  

VLIZ acknowledged 

Publicaties met bijdrage van Totaal 2019 2020 
VLIZ  (onderstaande niet meegerekend) 1395 115 84 
Simon Stevin 306 39 27 
World Register of Marine Species (WoRMS) 4277 860 500 
Marine Regions 349 68 60 
EUROBIS 339 48 10 

4. BIJDRAGEN TOT ANDERE PUBLICATIES
Klausing, D. (2020). Oesters en walvissen: De queeste van professor Pierre-Joseph Van Beneden, 
stamvader van het zeeonderzoek. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978 9492 043 
986. 156 pp.  

Public Space; De Bruyn, J.; Troch, S.; Mabilde, J.; Vanderheiden, S. (2020). Kust en klimaat: gids voor 
een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving: Brussel. ISBN 9789040304156. 161 pp.  

5. PERSBERICHTEN
VLIZ (2020). Wie helpt kustlijnen inmeten met CoastSnap? Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ): Oostende. http://www.vliz.be/nl/persbericht/wie-helpt-kustlijnen-inmeten-met-coastsnap 

VLIZ (2020). Vlaams minister Hilde Crevits legt de eerste steen van de InnovOcean Campus in 
Oostende. Persbericht. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende.  
http://www.vliz.be/nl/persbericht/vlaams-minister-hilde-crevits-legt-eerste-steen-innovocean-
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campus-oostende 

VLIZ (2020). Wonen aan zee werkt als medicijn tegen piekeren over corona. Persbericht. Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. http://www.vliz.be/nl/persbericht/wonen-aan-zee-werkt-als-
medicijn-tegen-piekeren-over-corona 

VLIZ (2020). Onbemand varen en inzet robots bewijzen nut tijdens stille coronatijden. Persbericht. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. http://www.vliz.be/nl/persbericht/onbemand-varen-
tijdens-stille-coronatijden 

VLIZ (2020). 'Oesters en walvissen’, nieuw boek over de stamvader van het zeeonderzoek. Persbericht. 
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. http://www.vliz.be/nl/persbericht/oesters-en-
walvissen-nieuw-boek-over-de-stamvader-van-het-zeeonderzoek 

VLIZ (2020). Middellandse Zee hotspot voor negatieve gevolgen microplastics. Persbericht. Vlaams 
Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. http://www.vliz.be/nl/persbericht/middellandse-zee-hotspot-
voor-negatieve-gevolgen-microplastics 

6. PRESENTATIES
2020.06.24 Digitaal VLIZ zomervondsten strand 60 

2020.09.13 Oostende Open Monumentendag O'de historiek zeewetenschap 25 

2020.09.21 De Panne Vief De Panne zee/kust 25 
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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 

INHOUD 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

2. RIB Zeekat  

3. RV Simon Stevin 

4. ROV Genesis, AUV & USV 

5. VLIZ Thornton monitoring boei 

6. Marien Station Oostende 

7. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC Oostende 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 
Geen recente ontwikkelingen 

2. RIB Zeekat  
Reeds 49 vaardagen gerealiseerd. 
Het algemeen stuurbrevet zal vanaf 2021 niet langer geldig zijn als certificaat om de Zeekat te 
besturen. Een opwaardering van het stuurbrevet tot een gelijkschakeling met professionele brevetten is 
noodzakelijk. Opleidingen werden gevolgd door 3 personen maar examens moeten nog worden 
afgelegd. 

3. RV Simon Stevin 
Reeds 93 vaardagen gerealiseerd.  
Continuvaarten werden sinds eind juni terug mogelijk gemaakt door VLOOT maar nog steeds met een 
verlaagde bezetting van 6 wetenschapers. Na de zomer werd echter een bijkomende beperking 
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opgelegd doordat elk bemanningslid over een eigen kajuit moet kunnen beschikken tijdens 
meerdaagse tochten. Dit resulteert in het feit dat er slechts twee kajuiten voor wetenschappers 
beschikbaar blijven die best ook niet gelijktijdig worden bezet. Continuvaarten worden daarom de 
facto pas mogelijk met 4 wetenschappers waarbij de kajuiten alternerend worden bezet. (geen 
gelijktijdige bezetting per kajuit) 

Vaarschema 2021 gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd. 

4. ROV Genesis, AUV & USV

In de recente call voor Transnational acces van het het Eurofeets+ project wordt de inzet van de AUV 
Barabas driemaal ingepland tijdens 2021 of 2022. De campagne naar de Golf van Mexico is nog onder 
voorbehoud van operationele haalbaarheid. 

Herfst 2021  
RV Belgica in Spaanse/Marrokaanse wateren, Ceuta Canyon 

Voorjaar tot najaar 2021/2022 
RV Angeles Alvarino in Golf van Catania (Sicilië) 

Voorjaar tot najaar 2021/2022 
Onderzoeksschip nog te bepalen, in Golf van Mexico 

5. VLIZ Thornton monitoring boei

Geen recente ontwikkelingen 

6. Marien Station Oostende (MSO)

Aanleg zeewaterleiding 

• De bodemsanering werd zoals beschreven uitgevoerd maar een restsanering bleek
noodzakelijk. Er zijn extra kosten voor een gefilterde bemaling tijdens uitgraven van de
pompput zeewaterleiding en bijkomende afvoer vervuilde grond. De pompput moet dieper
worden uitgegraven dan de aangegeven diepte van de sanering en een vervuiling van het
grondwater werd niet geanticipeerd in het bodemsaneringsplan.

• De gestuurde boring voor de zeewaterleiding start eind oktober en zal gelijktijdig lopen met 
de bouw van het pomphuis. De aanleg van het drainage deel op het strand gebeurt na 
uitvoering van de gestuurde boring.

• Het elektromechanisch gedeelte (pomp & installatie) wordt vanaf februari ingepland.

Ocean Innovation Space 

• 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. 
Architecten bureau Claeys/Haelvoet en aannemingsbedrijf Stadsbader hebben de opdracht 
toegewezen gekregen. De start van de werken wordt voorzien in voorjaar 2021 en 
voorlopige oplevering voorjaar 2022.
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• VLIZ treft verdere voorbereidingen om een tijdelijke stockage van gerief te voorzien in loodsen 
in de haven (nabij Simon Stevin) en in een tijdelijke opslag container op MSO. 

 

 

7. Experimentele vogelkooi VOC 

Geen recente ontwikkelingen 

8. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

Geen recente ontwikkelingen 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  
Raming 

bedrag (€) 
budget Status 

    
    
Automatische planktonsampler  50000 VLIZ Bestelling geplaatst 
    

Staining module Flow cytometer 79000  VLIZ Besteld en geïnstalleerd 
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