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    INTERNATIONALE MANDATEN 

 CSA Oceans 2 
 Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming  
 Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' 

 Looptijd: 3/2016-2/2019 

 Financiering: EU-H2020 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.jpi-oceans.eu/csa-oceans-2 

 Recente activiteiten en producten: 

 Op 26 Oktober organiseerde VLIZ in samenwerking met het Portugese Fundação para a Ciência e a  

 Tecnologia de 2de JPI Oceans conferentie in Lissabon. Presentaties die werden gegeven op de conferentie  

 zijn beschikbaar online. 

 Naar aanleiding van de conferentie werden de JPI Oceans brochure en factsheets van de verschillende acties  

 vernieuwd. 

 EMB secretariat 
 European Marine Board secretariat 

 Looptijd: 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens 

 Website: 

 De European Marine Board is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke organisaties met als doel  

 gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen. 

 Het VLIZ krijgt het mandaat van het Vlaams Gewest voor de huisvesting en ondersteuning van het EMB- 

 secretariaat. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - preparation of and participation to the Navigating the Future V Forsesight workshop in Brussels, 8&9  

 November 2017 

 - participation to the autumn plenary meeting 18-19 October, Galway, Ireland 

 - preparatives to the 6th European Marine Board Forum on “Implementing the UN 2030 Agenda: What  

 role for marine science?” to be held on Wednesday 6 December 2017 in Brussels 

 EMBRC 
 European Marine Biological Resource Centre - Belgium 

 Looptijd: 2015-2018 

 Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) 

 Contactpersoon: André Cattrijsse, Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

 Website: http://www.embrc.eu/ 

 EMBRC zal gedistribueerde infrastructuur vormen voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene  

 onderzoeksstation in Europa. Het vormt een virtueel netwerk van mariene stations voor de studie van mariene  

 soorten, biodiversiteit en ecosysteem functionering, ontwikkelingsbiologie en –evolutie, biogeochemie, global  

 change, biomedische wetenschappen en mariene producten. 

 EMBRC zal eindgebruikers van KMO's, academia en bedrijven voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit,  

 de geassocieerde meta-data and extraheerbare producten. 
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 Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, gedediceerde ‘omics’ platformen,  

 structurele biologische  faciliteiten en beeldvorming (microscopy, cytometry...). 

 De Vlaamse bijdrage wordt gecoördineerd door lab Mariene Biologie Ugent en VLIZ waarbij VLIZ instaat voor  

 het ter beschikking stellen van zeegaande en walfaciliteiten en technische ondersteuning; Ook het leveren en  

 uitbouwen van een aantal data  services maakt deel uit van de bijdrage door VLIZ. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - De achtste meeting van de EMBRC Working Group on e-Infrastructures (WGEI) ging door op 18 oktober  

 in Parijs, back-to-back met de kick-off meeting van ASSEMBLE Plus op 19 en 20 oktober. Op de agenda  

 stond onder andere de CON en EIB feedback op en de implementatie van het EMBRC Data Management  

 Plan en het WGEI Strategy Report. 

  

 - Het EMBRC Access System wordt aangepast om de Transnational Access (TNA) Calls van ASSEMBLE Plus te kunnen 

faciliteren. Op 18 december wordt de eerste call aangekondigd. Tegen deze datum moet het  

 Access System klaar zijn om intern te kunnen testen. De eerste TNA call wordt dan geopend op 5 januari. 

 

 EMODNET Secretariat 
 European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
 Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Secretariaat 
 Looptijd: sinds 2/2014 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Ann-Katrien Lescrauwaet, Simon Claus 

 Website: 

  
 Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet secretariaat te hosten in Oostende. Een belangrijke bijdrage  

 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Organisatie van het Open Sea Lab-event in samenwerking met IMEC, EMODnet en DG MARE. Dit event  

 is een hackathon op basis van EMODnet-data dat plaats vond van 15 tot 17 november 2017 in Antwerpen. 

 - AtlantOS meeting, Spain (Canarias), November 2017 

 - EOOS conference, Brussel, 21 November 2017 

 

 ERA-MBT 
 Marine Biotechnology ERA-NET 

 Looptijd: 12/2013-11/2017 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.marinebiotech.eu 

 Het Marine Biotechnology ERA-NET (ERA - MBT ) is een consortium van 19 nationale  

 financieringsagentschappen op zoek naar complementariteit tussen nationale activiteiten door het poolen van  

 middelen om gezamenlijke financiering van transnationale projecten op het gebied van mariene biotechnologie  

 te ondernemen. De activiteiten, waaronder de ontwikkeling van een strategische roadmap voor mariene  

 biotechnologie zullen de Europese bio-economie ondersteunen. 

 Recente activiteiten en producten: 

 - Op 20-21 november ging de eindconferentie van ERA-MBT door in Oslo. Na de 4 jaar durende  

 samenwerking werden de verwezenlijkingen van het project gepresenteerd en de initiatieven die op deze  
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 resultaten zullen verder bouwen aangekondigd. 

 Een verslag en de presentaties kunnen worden geraadpleegd op de website. 

  - In december zal de laatste nieuwsbrief en de eindbrochure worden gepubliceerd.  

 ICOS 
 Integrated Carbon Observing System 

 Looptijd: sinds 2012 

 Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) 

 Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Thanos Gkritzalis 

 Website: http://www.icos-infrastructure.eu/ 

 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. 

 VLIZ verzorgt de oceanografische metingen die door Vlaanderen via Uantwerpen aan ICOS zullen worden  

 overgemaakt. VLIZ voert daarom metingen uit aan boord Simon Stevin, zal toestellen laten installeren aan  

 boord van ferries die langsheen de Chileense kust varen en onderzoekt de mogelijkheden om een 'ship of  

 opportunity' te vinden die vanuit België met regelmaat ofwel naar Amerika ofwel naar Zuid-Afrika vaart 

 Recente activiteiten en producten: 

 geen recente ontwikkelingen 

 IOC-UNESCO 
 UNESCO/IOC Project Office for IODE 

 Looptijd: 1/2015-12/2021 

 Financiering: 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet 

 Website: 

 Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de UNESCO-IOC werking te ondersteunen door onderdak te bieden  

 aan het IOC – Project Office for IODE (bij VLIZ in Oostende) en door de toewijzing van middelen uit het  

 Flanders-UNESCO Trustfonds voor de Wetenschappen (FUST). Vlaanderen wordt door UNESCO geapprecieerd  

 als een betrouwbare en stabiele partner. Aan een aantal actiegebieden van de IOC wordt zeer actief  

 deelgenomen, onder meer door rechtstreeks ondersteuning van het VLIZ en door experten uit universiteiten  

 en andere onderzoeksinstellingen. 

 Voor Vlaanderen heeft het VLIZ in de Convenant 2012-2016 met de Vlaamse overheid duidelijke taken ivm  

 deelname en ondersteuning van IOC werking, in het bijzonder het IODE werk (Project Office). 

  

 Recente activiteiten en producten: 

 -  implementation of a joint training course (VLIZ & IODE) on Research Data Management Training Course  

 (RMD) at the Ostende OTGA/RTC from 4-8 december 2017 

 - screening and selection of trainees 

 - Preparatory actions for a High-level event  on FUST-Oceans in Brussels, May 2018 (IODE & VLIZ/EWI  

 joint organisation): one week of demos, academic session and project steering committtee meetings.  

 Venue Herman Teirlinck, Flanders' administration,  

 - Steering Committee FUST, Paris 30 October 2017 

 - participation to the launch of the Ocean Science Decade, 2020-2030 Paris, 2 November 2017 

 - new MOU signed in November 2017 

 JPI Oceans 
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 JPI Healthy and Productive Seas and Oceans 

 Looptijd: sinds 2010 

 Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten 

 Contactpersoon: Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.jpi-oceans.eu/ 

 
 De JPI Oceans is een coördinerend en integrerend lange-termijn platform dat open is voor alle EU lidstaten en  

 geassocieerde landen die investeren in marien en maritiem onderzoek. De belangrijkste doelstellingen zijn  

 1) de versnippering en duplicatie tegengaan;  

 2) gemeenschappelijke en flexibele initiatieven plannen;  

 3) de samenwerking vergemakkelijken en een toekomstvisie opbouwen en  

 4) efficiënte mechanismen voor interactie en kennisoverdracht tussen de wetenschappelijke gemeenschap, de  

 industrie en de beleidsmakers te ontwikkelen om de grote uitdagingen van de toekomst efficiënter te kunnen 

  aanpakken. 

 Recente activiteiten en producten: 

 

Tot op heden werd het JPI Oceans secretariaat in hoofzaak gefinancierd door Noorwegen en België (Vlaanderen) 

met daarnaast gedetacheerde werknemers van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Voor de lange termijn 

financiering van het secretariaat werd een business plan uitgewerkt met een voorstel voor een structuur die 

ondersteund wordt door het lidgeld van alle lidstaten. In 2015 steunde de Raad van Bestuur het voorstel om de 

financiering van het secretariaat beter te spreiden en besliste om de nodige stappen te ondernemen om een 

internationale VZW op te richten onder Belgisch recht. België, Duitsland en Noorwegen hebben de procedure 

gestart om de iVZW op te richten als stichtende leden.  Na erkenning van de FOD Justitie, zullen de statuten van 

de iVZW worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

Stand van zaken wat betreft de acties onder de verschillende strategische prioriteiten van JPI Oceans:  

1. Deep Sea Resources 

• Ecological Aspects of Deep Sea Mining-  

Resultaten MiningImpact project (2015-2017): 

Het MiningImpact project organiseerde een afsluitende vergadering in Londen. Finale resultaten van het 

beschikbaar hier.  

Nieuwe joint call rond de impact van de ontginning van nodules uit de diepzee: 

Op 1 augustus lanceerden de lidstaten van JPI Oceans een gezamenlijke oproep voor voorstellen m.b.t. de studie 

van de milieu-impacten en -risico's verbonden met diepzeemijnbouw. Deze oproep gaat gepaard met het gebruik 

van het onderzoeksschip Sonne dat begin 2019 actief zal zijn in de Clarion-Clipperton Fracture Zone 

(subequatoriaal oostelijk deel van de Stille Oceaan).   

Deadline voor de oproep was 1 november 2017.    

2. Technology and Sensor Developments 

• MarTERA ERANET Cofund-  De MarTERA ERANET Cofund rond mariene technologie werd goedgekeurd 

door de Europese Commissie. Op 1 December 2016 lanceerde MarTERA een call van 30 miljoen Euro (20 miljoen 

van de lidstaten, 10 miljoen van de Europese Commissie) rond mariene en maritieme technologie. De 

pre-proposals werden intussen geëvalueerd en de geselecteerde consortia werden gevraagd een volledig 

projectvoorstel in te dienen tegen eind september 2017. De resultaten worden bekend gemaakt in Januari 2018.   

http://jpi-oceans.eu/sites/jpi-oceans.eu/files/public/2nd%20conference/JPIOMiningImpact_FactSheet_3_Oct17.pdf


Wetenschappelijke Commissie, 08 december 2017  5 

 

MarTERA wordt gecoördineerd door Filiz Aslan van Project Management Jülich (Germany). De andere 

deelnemende landen in de cofund zijn: Argentina, Belarus, France, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Norway, 

Poland, Portugal, Romania, South Africa, Spain and Turkey. België (Vlaanderen) is vertegenwoordigd in de Cofund 

door VLAIO. 

3. Coastal and Maritime Planning and Management 

• Marine Spatial Planning- De Expert Groep rond MSP zal verder worden uitgebreid rekening houdend met 

de regionale evenwichten en interdisciplinariteit. De actie rond MSP zal daarnaast verder worden ontwikkeld met 

de stakeholders, waaronder DG MARE. In een volgende fase wordt er een workshop georganiseerd met de leden 

van de Raad van Bestuur en de Expert groep.  

4. Linking Oceans, Human Health and Wellbeing 

• / 

5. Interdisciplinary Research for GES 

• Ecological aspects of microplastics- Tien landen, waaronder België, lanceerden een call van 7,5 miljoen 

EUR. Na een evaluatie door onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van de deelnemende landen zijn 

volgende vier projecten gestart in 2016: BASEMAN (definiëren van referentiewaarden en standaarden voor 

microplastic analyse in Europese waters), EPHEMARE (ecotoxicologische effecten van microplastics in mariene 

ecosystemen), PLASTOX (directe en indirecte ecotoxicologische impact van microplastics op mariene organismen) 

en WEATHER-MIC (effecten van microplastic verwering op het transport, bestemming en toxiciteit van plastic in 

het mariene milieu). De resultaten van de projecten werden voorgesteld op de 2de JPI Oceans conferentie op 26 

oktober in Lissabon. Daarnaast werden de eerste resultaten van de projecten besproken en geëvalueerd op een 

Midterm review vergadering op 27 oktober.  

• Intercalibration for the Water Framework- De actie is in 2015 gestart met de tweede fase en zal begin 

2018 worden geëvalueerd. De resultaten van de actie hebben intussen al een impact op de ecologische 

kwaliteitscoëfficiënten vast gelegd door de Europese Commissie.   

• Munitions in the Sea- Deze nieuwe actie werd geïnitieerd door Italië en wordt ondersteund door dertien 
landen (waaronder België).  De actie zal gericht zijn op ondersteuning van wetenschappelijke kennis ter 
verbetering van de veiligheid en efficiëntie van interventies.  Verder zal de actie focussen op de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën en de uitwisseling van best practices.  In het kader van deze actie zal het Italiaanse 
Ministerie van Defensie middelen ter beschikking stellen. Er werden verder voorstellen ontvangen voor 
praktische implementatie van de actie van België, Duitsland, Noorwegen en Portugal.  
 
Op 6 oktober organiseerden de deelnemende landen een vergadering in Rome om een implementatie plan op te 
maken voor 2017-2018. 

 
• Cumulative effects of anthropogenic disturbances- De leidende landen organiseerden een workshop in 

Utrecht in april om de wetenschappelijke noden te prioritiseren. Met de conclusies van de workshop is een 

roadmap opgesteld die zal worden voorgesteld op de Raad van Bestuur in oktober 2017. België werd 

vertegenwoordigd op de workshop door Steven Degraer en Eric Stienen. Op de Raad van Bestuur in oktober 2017 

werd beslist om een knowlegde hub op te richten. 

• Integrated assessment of effects of new pollutants- De leidende landen organiseerden een vergadering 

met experts op 27-28 juni in Brussel. België werd vertegenwoordigd door Bavo De Witte, ILVO en Koen 

Parmentier, KBIN. Als een resultaat van de vergadering heeft JPI Oceans samen met JPI WATER een voorstel 

ingediend voor een ERA-Net Cofund on Emerging Pollutants. 
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• Ecosystem Goods and Services for Coastal and Marine Waters- Deze actie zal zich richten op het concept 

van ecosysteemdiensten en de wetenschappelijk ondersteuning die dit kan bieden voor het beleid en 

besluitvormingsprocessen. Een expert groep vergadering werd georganiseerd met beleidsmakers, 

vertegenwoordigers van de financieringsagentschappen en wetenschappers in November 2016.  Op de Raad 

van Bestuur in oktober 2017 werd beslist om het voorstel van een  knowlegde hub verder uit te werken op een 

vergadering van de financieringsagentschappen van de deelnemende landen in Januari.   

6. Observing, Modelling and Predicting Oceans 

European Marine Calibration Network- Deze nieuwe actie werd voorgesteld door Griekenland op de Raad van 

Bestuur in November 2015. De actie is gericht op de gecoördineerde calibratie van sensoren van observatoria. 

Vijf landen hebben intussen aangeven de verdere uitwerking van de actie te ondersteunen en kwamen samen op 

een workshop in Brest in Oktober 2016. De groep werkt aan drie factsheets (pH, salinity, and fluorescence) en 

een witboek voor de verdere uitwerking van de actie. De werkgroep zal in een volgende phase beslissen welke 

activiteiten prioritair zijn.  

7. Climate Change Impact on Ocean Processes 

8. Effects of Ocean Acidification and Warming 

JPI Oceans en JPI Climate dienden gezamenlijk een voorstel in voor een ERA-NET Cofund rond 

klimaatsverandering bij de Europese Commissie voor het Horizon 2020 Societal Challenge 5 Werkprogramma 

2018-2020. 

9. Food Security and Safety 

JPI Oceans heeft samen met JPI Healthy Diet for a Healthy Life en de JPI on Agriculture, Food Security and Climate 

Change een scoping paper opgesteld voor een gezamenlijke actie rond voedselzekerheid. Een gezamenlijke 

werkgroep werd opgericht voor de praktische implementatie van de scoping paper.  

Daarnaast neemt JPI Oceans  

10. Biotechnology 

Wat betreft de twee bovenstaande strategische prioriteiten hebben JPI Oceans, COFASP en ERA MBT een 

voorstel voor een ERA-NET Cofund rond de “Blue Bioeconomy” ingediend bij de Europese Commissie voor het 

Horizon 2020 Societal Challenge 2 Werkprogramma 2018-2020. Dit initiële voorstel werd opgenomen in het 

werkprogramma en een volledig project voorstel zal worden uitgewerkt door de leden van JPI Oceans, COFASP en 

ERA MBT. 

CSA Oceans 2  

VLIZ is betrokken in het Horizon 2020 CSA Oceans 2 project ter ondersteuning van JPI Oceans. Het project wordt 

geleid door BELSPO en startte in februari 2016.  VLIZ is verantwoordelijk voor WP5 rond communicatie. Op 26 

Oktober organiseerde VLIZ in samenwerking met het Portugese Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 2de JPI 

Oceans conferentie in Lissabon. Presentaties die werden gegeven op de conferentie zijn beschikbaar hier. 

Naar aanleiding van de conferentie werden de JPI Oceans brochure en factsheets van de verschillende acties 

vernieuwd. Een overzicht is te vinden hier.  

 

 

  

http://jpi-oceans.eu/powerpoint-presentations-2nd-jpi-oceans-conference
http://jpi-oceans.eu/news-events/news/latest-results-jpi-oceans-actions-and-projects
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 LifeWatch.be 
 Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and data  
 systems. 

 Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en  
 datasystemen. 

 Looptijd: sinds 2012 

 Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) 

 Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt 

 Website: http://www.lifewatch.be 

 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. 

 Naast de coördinatie van het project en de interactie met LifeWatch.EU werkt VLIZ aan het uitbouwen en  

 onderhouden van deze infrastructuur: de taxonomic backbone (centrale component), het mariene luik van het  

 observatorium, dataystemen, services en producten, outreach en wetenschappelijke valorisatie van de  

 infrastructuur. 

 Recente activiteiten en producten: 

 MILESTONES 2017 

 ------------------------- 

 -  January 2017 - LifeWatch Observatory Sensor Meeting with IMEC (VLIZ) 

 -  March 2017 – LifeWatch Species Distribution Modelling pipelines published (VLIZ) 

 -  April 2017 – European Tracking Network Meeting organized (VLIZ) 

 -  May 2017 – Taxonomic Backbone WoRMS taxonomic editor workshops organized on DiatomBase,  

 Nemertea, Parasites and AnnelidaBase (VLIZ) 

 -  June 2017 – Western Marsh Harrier tracking data are published as open data (INBO) 

 -  August 2017 – Feasibility study for establishing digital observatories for the coastal areas ‘Zwin” and  

 ‘Ijzermonding’ (INBO & VLIZ) 

 -  September 2017 – Fish tracking data are published as open data (INBO & VLIZ) 

 -  September 2017 – Taxonomic Backbone DiatomBase Portal launched (VLIZ) 

 -  October 2017 – Data Analysis Workshop on LifeWatch Cetacean Passive Acoustic Sensor Network (VLIZ) 

 -  November 2017 – Data Analysis Workshop on rescued data from LifeWatch Data Archeology activities  

 (VLIZ) 

 -  December 2017 – A camera trap network is operational in the National Park Hoge Kempen (INBO) 

  

 ALGEMEEN 

 --------------- 

 -  België plant in 207-2018 een doorlichting van alle Belgische ESFRI infrastructuren. Dit betekent dat ook  

 LifeWatch België zal geëvalueerd worden. Twee grote acties die hiervoor gepland zijn, zijn (1) een  

 gedeeltelijke vernieuwing van de LifeWatch.be website (met de LifeWatch.be Dashboard als meest in het  

 oog springende ontwikkeling), en (2) de organisatie van een “LifeWatch.be Users and Stakeholders Event”  

 in januari 2018 ((zie 1) Outreach). 

  

 OUTREACH 

 --------------- 

 - Op 22 november werd de nieuwe homepagina van de LifeWatch.be, de LifeWatch.be Dashboard  

 gelanceerd. Deze Dashboard geeft een overzicht van de resultaten, producten en andere outcome van de  

 Belgische LifeWatch infrastructuur. 

 - Op zondag 27 november nam VLIZ opnieuw deel aan de Dag van de Wetenschap. In het Marien Station  

 Oostende, werden verschillende demostanden opgebouwd, onder andere rond WoRMS-BeRMS- 

 MolluscaBase-Invasieve soorten (LifeWatch Taxonomic Backbone) en de Video Plankton Recorder en  

 plankton monitoring in het Belgisch Deel van de Noordzee (LifeWatch Marien Observatorium). 

 - Van 11 tot 14 december gaat in Gent de Ecology Across Borders Conference door (een joint meeting van 

  BES/GFOE/NECOV/EEF). LifeWatch Italia heeft hier een demonstratie stand gereserveerd waar alle  

 LifeWatch landen zullen vertegenwoordigd zijn. De bijdrage van LifeWatch België bestaat uit 3 demo's: (1) 

  De LifeWatch Marine Virtual Research Environment (VRE), (2) De LifeWatch Taxonomic Backbone, en (3)  

 De LifeWatch Data Explorer. Voor deze conferentie wordt er ook een gezamenlijke leaflet rond de  

 LifeWatch ERIC gemaakt, en worden er 50x50 forec panelen voor elke demo gemaakt. 
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 - Op 25 en 26 januari wordt de eerste LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting georganiseerd. De  

 voorbereidingen hiervoor zijn volop gaande, en de eerste draft van de agenda is klaar en zal binnenkort  

 uitgestuurd worden. 

 - In september 2018 organiseert VLIZ de 53ste European Marine Biology Symposium (EMBS) in  

 Oostende. De voorbereidingen hiervoor zijn ook volop aan de gang. 

 - De LifeWatch Twitter account en de nieuws sectie op de LifeWatch.be homepage worden actief gebruikt  

 om nieuws te verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten. 

  

 TAXONOMIC BACKBONE 

 -------------------------------- 

 - De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun  

 respectievelijke projecten. We verwijzen naar: 

      * Aphia (ProjectID 119) 

      *  WoRMS - World Register of Marine Specis (ProjectID 88) 

      * EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System (ProjectID 114) 

      *  IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Gener (ProjectID 461) 

      *  CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team (ProjectID 462) 

      *  AquaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services  

      *  Support OBIS - VLIZ support provided to international OBI (ProjectID 295) 

      *  OBIS-ENV-DTA (projectID 496) 

      * OBIS-Event-Data (ProjectID 535) 

      * EMODnet Biology Phase III (ProjectID 522) 

  

 OBSERVATORY 

 ----------------------- 

 - Vis telemetrie netwerk: 

      * Afgelopen najaar werden alle Vemco receivers in de Zeeschelde, Dijle, Nete en 1ste gordel van de  

 Westerschelde uitgelezen. De receivers in de 2de en 3de gordel van de Westerschelde moeten nog  

 uitgelezen worden, maar wegens de slechte weersomstandigheden, lopen deze activiteiten vertraging op. 

      * Afgelopen najaar werden er 40 palingen gezenderd in de Schelde. 

      * In de komende weken zullen er 30 bijkomende kabeljauwen gezenderd worden. 

            

 - Vogelzendernetwerk: 

      * Geen activiteiten te melden. 

  

 - Birdcams: 

      * Geen activiteiten te melden. 

  

 - Flow cytometer: 

      * De stalen verzameld tijdens de gemeenschappelijke Jerico-Next – LifeWatch Noordzee plankton  

 cruise werden verwerkt. Deze internationale multidisciplinaire vaartocht werd in het voorjaar 2017  

 georganiseerd met de RV Simon Stevin in het kader van de gemeenschappelijke onderzoeksactiviteiten van 

  het Jerico-Next project. Hierbij werden tussen 8 en 12 Mei 2017 fyto- en zoöplankton staalnames  

 gedaan in Belgische, Franse, Engelse en Nederlandse wateren, met oog op het vergelijken van toestellen en  

 metingen tijdens of net na de fytoplankton bloei. 

      * De data-analyse workshop (6-8 december) waarop de verzamelde gegevens gezamenlijk zullen worden 

  verwerkt, wordt verder voorbereid. 

  

 - FlowCam: 

      *  Er werden stalen voor de FlowCam genomen tijdens de maandelijkse LifeWatch campagnes. 

      *  Het protocol om de FlowCam stalen te verwerken wordt verder op punt gezet. 

      *  Er werd een stage onderwerp ingediend bij IAESTE en bij HOWEST. Dit laatste werd verworpen. 

  

 - C-pods: 

  * De LifeWatch Data Analysis Workshop rond de C-POD data, die doorging op 5 en 6 oktober op het VLIZ, 

was een groot succes. Tijdens deze workshop kwamen 14 experten samen om de data gegenereerd door het 

“Belgian LifeWatch Cetacean Passive Acoustic Sensor Network” te exploreren en te analyseren. De R pakketten die 

gebruikt werden tijdens deze workshop zijn beschikbaar op de LifeWatch website: 

http://www.lifewatch.be/en/lists/software. 

     *  Er werken momenteel 2 master thesis studenten op de C-POD data. De thesis studenten worden begeleid 

door VLIZ in samenwerking met OD Natuur. 

     *  De C-PODs die momenteel op zee zijn uitgezet moeten dringend vervangen worden (om de data uit te lezen 

en de batterij te vervangen), maar de slechte weeromstandigheden laten dit momenteel niet toe. 

     *  Er zijn eerste testen gebeurd met het akoestische release frame voor de ophanging van de C-PODs. Als dit 
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succesvol blijkt te zijn, kunnen alle “surface moorings” vervangen worden door “bottom moorings”, waardoor de 

C-PODs minder geluid van de ketting en boei zullen registeren, onder een constante hoek zullen opgehangen zijn, 

en een breder gebied kunnen “beluisteren”. Meer scheepstijd is nodig om verdere testen te kunnen uitvoeren. 

     *  Er wordt verder gewerkt aan de C-POD databank (deel van de ETN databank). OD Natuur wil hun C-POD data 

ook opladen in deze databank, maar hiervoor is een moratorium periode nodig. 

      

- BatCorders: 

     *  Er zijn problemen met de batterij van BatCorder aan het MSO. 

     *  Er zal een thesis student van IMEC-HOWEST werken op de BatCorder data. 

     *  Er werd een onderwerp voor een bachelor thesis ingediend aan UGent bij Luc Lens. 

 

- Sampling cruises: 

     *  De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verder gezet. Naast de gebruikelijke staalnames 

(macrobenthos, zooplankton, nutriënten, pigmenten en turbiditeit), worden tijdens deze campagnes ook stalen 

genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, flow cytometer, video plankton recorder), en de 

stalenbibliotheek. 

     * Op 22 en 23 februari 2018 wordt een data analyse workshop gepland: "Optimization LifeWatch marine 

observatory sampling design". 

 

DATA ARCHEOLOGIE 

--------------------------- 

- Op de website (http://lifewatch.be/en/marine-data-archeology) zijn er momenteel 6 data collecties beschikbaar, 

waarvan er nog 2 moeten gefinaliseerd worden. 

- Er zou nog een extra data collectie kunnen bijkomen rond phytoplankton data, maar dir hangt af van de 

"bruikbare" data die beschikbaar is. 

- Er is een paper in de maak rond de data archeologie van de Kenya-Belgium datasets. 

- De geplande data analyse workshop rond de Marine LifeWatch Data Archeology: "Exploring historic biological data 

series for the Belgian Part of the North Sea" van 16 en 17 november wordt verplaatst naar onbepaalde datum. 

 

DATA SERVICES 

--------------------- 

-  Er werden nieuwe dataservices ontwikkeld om thematische contexten van WoRMS te bevragen. Deze werden 

beschikbaar gemaakt in het Belgian LifeWatch E-Lab (http://lifewatch.be/data-services/). 

 

MEETINGS 

--------------- 

- 5-6 Oktober 2017, Oostende: LifeWatch Data Analysis Workshop: LifeWatch Cetacean passive acoustic sensor 

network 

- 26 November 2017, Oostende: Dag van de Wetenschap 

 

PUBLICATIONS 

-------------------- 

- Bosch, S.; Tyberghein, L.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; De Clerck, O. (2017). In search of relevant predictors for 

marine species distribution modelling using the MarineSPEED benchmark dataset. Diversity Distrib. Early view: 

[1-14]. https://hdl.handle.net/10.1111/ddi.12668 

- Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T. (2017). 

Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: 

Implications for management. Fish. Res. In press. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.10.018  

- Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). Two marine parasitic 

crustaceans new to the Belgian fauna. Belg. J. Zool. 147(2): 143–153. https://hdl.handle.net/10.26496/bjz.2017.12 

- Deschutter, Y.; Everaert, G.; De Schamphelaere, K.; De Troch, M. (2017). Relative contribution of multiple stressors 

on copepod density and diversity 

dynamics in the Belgian part of the North Sea. Marine Pollution Bulletin. In press. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.09.038 
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 Partnership for Observation of the Global Oceans 

 Looptijd: 2/2010-6/2014 

 Financiering: EU-FP7 

 Contactpersoon: Jan Mees, Ann-Katrien Lescrauwaet, Fien De Raedemaecker 

 Website: http://www.ocean-partners.org/ 

 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: 

 VLIZ diende een herwerkt voorstel in rond plankton eDNA gezien de financiering gereduceerd werd. 

 




