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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: van 2016-03-01 tot 2019-02-28 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker 
Project coördinator: David Cox, Belspo 
IMIS record: http://www.vliz.be/imis?proid=489 

CSA Oceans 2 heeft als doel de implementatie van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA) van JPI 
Oceans te ondersteunen. CSA Oceans 2 zal nauw aansluiten bij de JPI Oceans-structuren en hen betrekken bij de 
CSA-activiteiten. 

Recente activiteiten en producten:  

• Nieuwe offertevraag voor de opmaak van JPI Oceans communicatiemateriaal werd uitgestuurd in september. 

• In de zomermaanden werd al een update doorgevoerd van de JPI Oceans website. 

• De inauguratie van de nieuwe gebouwen van JPI Oceans en de nieuwe wettelijke entiteit werd gevierd op 6 
september 

• Deelname aan de zesde consortium meeting te Brussel op 5 september. 

 
   EMB secretariat 
    European Marine Board secretariat 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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

Recente activiteiten en producten: 

• Voorbereidingen EurOCEAN Conference 2019, op 11-12 Juni in Parijs 

• Communicatie en outreach rond publicatie 'Strengthening Europe's Capability in Biological Ocean Observations 

• Voorbereidingen toekomstige policy brief rond 'Valuing Marine Ecosystems' 

• SEARICA event: 'Young talent and the Blue Economy': event in EU parlement ter discussie van de nood aan een 
specifiek opleiding systeem voor jonge mariene 'graduate' professionals, 25 September 2018. De EMB Science 
Brief 'Training the 21st Century Marine Professional' werd in deze context voorgesteld aan de Europese 
parlementsleden in de SEARICA groep.  

• Opstellen en actualiseren van een tijdslijn met mijlpalen (events, rapporten, beleidsinstrumenten,..) die 
relevant zijn voor Oceaan onderzoek en beleid: Globaal en Europees, september 2018. 

• Voorbereidingen voor opmaak en invullen van dynamische versie van deze tijdslijn voor webapplicatie, door 
VLIZ opgesteld en beschikbaar op de websites van EMB en Compendium voor Kust en Zee vanaf lancering 
Compendium (dec 2018). 

http://www.vliz.be/imis?proid=489
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• Meeting met Karmenu Vella (EC commissaris DGMARE), bespreking van toekomstige perspectieven marien 
onderzoek in Europa, 10 juli 2018. 

 EMODNET Secretariat 
 European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
 Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Secretariaat 

Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Simon Claus 

EMODnet, het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk, wil de rijkdom aan mariene observaties openstellen en 
optimaal toegankelijk maken en zo inzetten op een duurzame groei en werkgelegenheid. 

Recente activiteiten en producten:  

2-wekelijks overleg tussen VLIZ datacentre en EMODnet Secretariaat 

 IOC-UNESCO 
 UNESCO/IOC Project Office for IODE 

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:  

• Opvolgacties in kader van FUST-Ocean event in mei 2018 naar Vlaams Marien onderzoekslandschap 

• Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe opleiding in Ocean Teacher Global Academy OTGA: 'Research 
Cruise Planning and Management': identificeren van topcis en sessies, identificeren en contacteren van lokale 
trainers, formuleren van concrete bijdragen vanuit VLIZ (trainers, content, infrastructuur).  

• Ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe opleiding in Ocean Teacher Global Academy OTGA:'Marine GIS 
and Integrated Coastal Area Management':  
identificeren van topcis en sessies, identificeren en contacteren van lokale trainers, formuleren van concrete 
bijdragen vanuit VLIZ (trainers, content).  

• Deelname (voorbereiding en interviews) aan de externe evaluatie van het FUST instrument (30 juni 2018) 

• Faciliteren van de Task Team on Clearing House Mechanism - Transfer of Marine Technology TT TMT/CHM, in 
de context van de IOC Capacity Development Strategy, als chair (juli tot december 2018) 

  

 JPI Oceans 
 JPI Healthy and Productive Seas and Oceans 
 Looptijd: sinds 2010 

 Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, 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. 
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  Recente activiteiten en producten: 
 

Ecological Aspects of Deep Sea Mining  

Na een oproep voor onderzoeksprojecten werd het MiningImpact project goedgekeurd. Het project loopt van 
augustus ’18 tot Februari 2022 en verzamelt 32 partners, waaronder UGent en KBIN, om de impact van diepzee 
mijnbouw activiteiten te onderzoeken.  Concreet zal het project een onafhankelijk onderzoek en impactstudie 
uitvoeren van een industriële test door DEME-GSR om mangaanknollen te mijnen in de Clarion Clipperton zone 
(Stille Oceaan).  

Ecological aspects of microplastics 

JPI Oceans plant een nieuwe joint call voor onderzoeksprojecten wat betreft microplastics in het marien milieu. 
Voorlopige streefdatum voor de lancering van de oproep is november 2018. De oproep komt na het aflopen van de 
eerste vier microplastic projecten eind 2018. Deze laatsten organiseren een afsluitend symposium op 20 November 
in Lanzarote in de marge van de MICRO 2018 conferentie.   

Munitions in the Sea 
Van 6 tot 7 december 2018 organiseert de Italiaanse National Research Council (CNR) een workshop in Rome in het 
kader van de actie. De workshop zal focussen op vier aspecten: 

• Wetenschappelijke ondersteuning van beslissingen  
• Grootschalige identificatie van objecten  
• Chemische detectie en remidiatie 
• Efficiënte explosie remidiatie 

 
Integrated Assessment of Effects of New Pollutants 
In het kader van de actie wordt een knowledge hub opgestart die twee workshops per jaar zal financieren. De 
kick-off vergadering is gepland voor December 2018.  Daarnaast wordt een ERA-NET Cofund voorstel ingediend bij 
de Europese Commissie in februari 2019 in samenwerking met JPI WATER.  
 
 

Bluebio ERA-NET Cofund 

De Blue Bioeconomy ERA-NET Cofund werd goedgekeurd door de Europese Commissie. 18 landen nemen delen met 
een gezamenlijke inleg van € 25,500,000. De co-financiering van de Europese Commissie bedraagt €6,500,000. 
Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door FWO en het Hermesfonds. Een joint call voor onderzoeksvoorstellen is 
gepland voor december 2018 – januari 2019.  

  
 
 POGO 
 Partnership for Observation of the Global Oceans 

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:  

• geen recente ontwikkelingen 

• volgende POGO annual meeting in Cabo Verde, 22-24 januari 2019 
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BIJDRAGE AAN ESFRI’S 

  EMBRC.BE 
  European Marine Biological Resource Centre - Belgium 

Looptijd: van 2015-01-01 tot 2018-12-31 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: André Cattrijsse 
Project coördinator: Ann Vanreusel 
Website: www.embrc.eu 
IMIS record: http://www.vliz.be/imis?proid=4522 

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

Recente activiteiten en producten:  

Projectvoorstel voor periode 2019-2022 ontving heel goede kritieken. Er volgt nog een verdediging op FWO gevolgd 
door een finale go-nogo van EWI 

 

 ICOS 
 Integrated Carbon Observing System 

Looptijd: van 2012-01-01 tot 2018-12-31 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Thanos Gkritzalis 
Project coördinator: Reinhard Ceulemans 
Website: http://www.icos-belgium.be/ 

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:  

Project voorstel voor periode 2019-2022 ontving heel goede kritieken. Er volgt nog een verdediging op FWO 
gevolgd door een finale go-nogo van EWI 

 

 LifeWatch.be 
 Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and data  
 systems. 
 Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en  
 datasystemen. 

  
Looptijd: Vanaf 2012-04-01 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 
Website: http://www.lifewatch.be 
IMIS record: http://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. 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.embrc.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4522
http://www.icos-belgium.be/
http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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Recente activiteiten en producten:  

MILESTONES 2018 

• Januari 2018 – LifeWatch BE user and stakeholder meeting (VLIZ & INBO) 

• Februari 2018 – Data paper LifeWatch observatorium: pigmenten, nutrienten, en SPM (VLIZ) 

• Februari 2018 – Data paper LifeWatch observatorium: zoöplankton (VLIZ) 

• Maart 2018 – Data-analyse workshop betreffende het LifeWatch observatorium, optimalisatie design. 

• Mei 2018 – de paper over de LifeWatch Taxonomic Backbone en het 10 jaar bestaan van het World Register 
of Marine Species werd gepubliceerd (VLIZ) 

• Juni 2018 – INBO en Natuurpunt publiceren de dataset van invasieve exoten (IAS), als open data (INBO) 

• September 2018 – LifeWatch Taxonomic Backbone is prominent aanwezig op het 53ste European Marine 
Biology Symposium (VLIZ) 

• Oktober 2018 – het Meteorologisch en Hydrologisch sensornetwerk om vegetatiefenologie te bestuderen is 
operationeel op 5 veldstations (INBO) 

• Oktober 2018 – Data-analyse workshop op Data Storage Tags (VLIZ) 

• November 2018 – Fotobeheer van het cameraval netwerk is operationeel (INBO) 

• December 2018 – de traceerbaarheid van de Key Performance indicators voor de operationele fase van 
LifeWatch werden gedefinieerd (VLIZ & INBO) 

  
ALGEMEEN 

• De nieuw ingediende aanvraag voor financiering voor LifeWatch 2019-2022 ingediend bij FWO/EWI in 
antwoord op de Call voor internationale onderzoeksinfrastructuren 2018, werd na het ontvangen van 
positieve reviews op 28 september verdedigd voor de FWO science commission. 

• Het H2020 ENVRI FAIR voorstel dat eerder werd ingediend vanuit onze betrokkenheid bij LifeWatch werd 
goedgekeurd en zou begin 2019 starten. 

• Het LifeWatch jaarrapport 2017 werd eind juni ingediend bij FWO Vlaanderen. 

  
OUTREACH 

• In september 2018 organiseerde VLIZ, en LifeWatch Belgium, de 53ste European Marine Biology Symposium 
(EMBS) in Oostende. Het Symposium was een groot succes, met verschillende presentaties door leden van 
de LifeWatch Belgium gemeenschap. Ook LifeWatchGreece was vertegenwoordigd. Er waren live 
demonstraties van de FlowCAM, van akoestische apparatuur zoals een BatCorder (vleermuizen), een C-POD 
(bruinvissen en dolfijnen) en een Vemco receiver (vissen), en van de tripod die gebruikt wordt om C-PODs 
en Vemco receivers op de zeebodem te plaatsen. In samenwerking met LifeWatch Italia wordt er een 
gezamenlijk nieuwsbericht over de aanwezigheid van LifeWatch op EMBS53 voorbereid. 

• In het september nummer van het blad ‘Zeevissen’ verscheen een artikel over Sharkatag 2018, waaraan 
VLIZ deelnam in het kader van het marien observatorium. 

• De LifeWatch Twitter account (https://twitter.com/LifeWatchVLIZ) en de nieuws sectie op de LifeWatch.be 
homepage (http://www.lifewatch.be/news) werden actief gebruikt om nieuws te verspreiden met betrekking 
tot verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten. 

• De LifeWatch website werd in een nieuw jasje gestoken om het geheel uniformer, duidelijker en visueel 
aantrekkelijker te maken. Verschillende webpagina’s kregen ook een inhoudelijke update en werden 
vervolledigd. Er wordt momenteel nog gewerkt aan het opstellen van een aantal ‘user stories’, verhalen van 
wetenschappers hoe zij de Belgische LifeWatch infrastructuur gebruiken voor hun eigen onderzoek en 
projecten. 

 
TAXONOMIC BACKBONE 
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• De verschillende activiteiten van de taxonomic 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; CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team; Support OBIS - VLIZ 
support provided to international OBIS; OBIS-Event-Data;EMODnet Biology Phase III; Marine Regions, towards 
a standard for georeferenced marine names. 

• Er werd verder gewerkt aan Compositaebase. 

• De taxonomic backbone kwam uitgebreid aan bod op het EMBS53 symposium. Zowel in een presentatie 
over de mariene lifewatch services als in de demo booth als via een poster rond het wereldregister van 
mariene soorten. 

• Verder werd ook het gerelateerde BeRMS 2020 project op de EMBS53 (17-21 september 2018) voorgesteld 
door Michiel Vandegehuchte (VLIZ). Ook WoRMS was vertegenwoordigd op het symposium met een poster. 

  
OBSERVATORIUM 

Vis telemetrie netwerk 

• Er werden 60 bijkomende kabeljauwen, 22 gevlekte gladde haaien, 5 finten en 25 zeebaarzen gezenderd. 

• De receivers in de Westerschelde, Zeeschelde en een deel van het BPNS werden uitgelezen. 

• Het European Tracking Network (ETN) wordt verder geïnternationaliseerd. 

• Sportvisserij Nederland heeft 30 stekelroggen uitgezet in de Westerschelde, en maakt daarbij gebruik van 
het LifeWatch netwerk. 

• Er verschenen 3 nieuwe publicaties (zie onderaan). 

• Drie presentaties op de EMBS53 (17-21 september 2018): “The European Tracking Network: Connecting 
biotelemetry users in Europe” (Jan Reubens, VLIZ), “Heading South or North: Novel insights on European 
silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea” (Pieterjan Verhelst, INBO en UGent), en “What 
moves European sea bass?” (Jolien Goossens, VLIZ). Daarnaast werd de innovatieve tripod opstelling met 
akoestisch release system (gebruikt voor de ophanging van C-PODs en Vemco receivers) live 
gedemonstreerd op het symposium. 

• Op 3-5 oktober werd er een Data Storage Tag (DST) workshop georganiseerd in Oostende. 21 personen 
woonden de workshop bij. 12 instituten en 7 nationaliteiten waren vertegenwoordigd. 

 
Vogelzendernetwerk en BirdCamera's 

• Presentatie op de EMBS53 (17-21 september 2018): “Migratory routes and stopover sites of the Lesser 
Black-backed Gull: Where to go if your options are endless?” (Jan Baert, Universiteit Antwerpen). 

• Akoestisch netwerk voor detectie bruinvissen mvb CPODS 

• De 10 nieuwe moorings met akoestisch release systeem en gecombineerde CPODS en VEMCO werden 
verder klaargemaakt voor uitzetten vanaf oktober 2018. 

• Presentatie op de EMBS53 (17-21 september 2018): “Eavesdropping in the wild: What are porpoises and 
bats up to” (Elisabeth Debusschere, VLIZ). Daarnaast werd de innovatieve tripod opstelling met akoestisch 
release system (gebruikt voor de ophanging van C-PODs en Vemco receivers) live gedemonstreerd op het 
symposium. 

 
Sensor netwerk van akoestische vleermuis detectors 

• Een Imec thesisstudent werkt dit jaar op zowel de hardware als de software component van de batcorder. 
Het doel hier is om de opgenomen files te gaan pre-processen zodat alle ruis eruit gefilterd wordt, daarna 
een compressie methode te gaan zoeken om ze via het 3G netwerk te gaan doorsturen naar de VLIZ server. 
Bijgevolg zal het veldwerk gelimiteerd worden naar tweejaarlijkse bezoeken om de microfoon te vervangen 
en alles na te kijken. 
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• Er werd ook een nieuw onderwerp ingediend voor een imec-intec master thesis om software te gaan 
ontwikkelen die de vleermuisroepen gaat herkennen. Hierdoor zullen we niet meer afhankelijk zijn van de 
blackbox software die we nu van de batcorder fabrikant gebruiken 

• Presentatie op de EMBS53 (17-21 september 2018): “Eavesdropping in the wild: What are porpoises and 
bats up to” (Elisabeth Debusschere, VLIZ). 

 
Fytoplankton sensors:  Flow Cytometer (FCM) en FlowCAM 

• Presentatie op de EMBS53 (17-21 september 2018): “Long-term plankton measurements using 
semi-automatic image classification techniques” (Luz Amadei Martinez, VLIZ). Verder was er tijdens het 
symposium een live demonstratie van de FlowCAM. 

• De classificatie en validatie van de Jerico Next stalen (cruise voorjaar 2018) werd uitgevoerd (50 stalen) en 
de stalen vanaf mei2018 van de LifeWatch campagnes werden taxonomisch geclassificeerd (47 stalen). 

• Teneinde deze fytoplanktondataset samen met de beelden via de LifeWatch data explorer beschikbaar te 
maken, werd deze tool verder klaargemaakt voor het werken met deze gegevenstypes. 

• In september werd er een week training gegeven over het gebruik van de FlowCAM en zijn software aan een 
stagiair van het departement Onderzoek.   

 
Zooplankton sensors: ZooScan en VPR 

• De ZooScan werd tijdens de zomer ingeschakeld voor de verwerking van de zoöplankton stalen verzameld 
tijdens de maandelijkse LifeWatch staalnamecampagnes en de Jerico Next cruise in het voorjaar 2018. 

• Presentatie op de EMBS53 (17-21 september 2018): “Long-term plankton measurements using 
semi-automatic image classification techniques” (Luz Amadei Martinez, VLIZ). 

• De VPR data pathway werd verder geoptimaliseerd (ship to archive) 

• Intensiever gebruik van de VPR, voornamelijk in offshore gebieden 

 
Staalnamecampagnes en stalen bibliotheek 

• 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 

  
DATA ARCHEOLOGIE 

• Er werd een kwaliteitscontrole uitgevoerd op de KMFRI datasets en er wordt rond deze data een data paper 
voorbereid 

• De digitisatie van de West-Hinder meteo data is van start gegaan. 

• De BeRMS 2020 documenten worden verder gedigitiseerd. 

• Presentatie over de Belgica collectie op de EMBS53 (17-21 september 2018): “Marine Data Archeology: A 
heritage for future science” (Carolien Knockaert, VLIZ). 

 
DATA SERVICES 
Er werden gewerkt aan LifeWatch quality control services die ondersteuning bieden bij het aanleveren van data. Een 
gebruikersinterface wordt gebouwd bovenop een bestaand R script. Verder werden enkele bugs verholpen. 

MEETINGS 

• 17-21 september 2018: 53rd European Marine Biology Symposium, Oostende 

• 3-5 oktober 2018: Data Storage Tag (DST) workshop, Oostende 

• 27-29 November 2018, European Tracking Network (ETN) meeting, Olhao  
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PUBLICATIONS  

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.  

Amadei Martínez, L.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Long-term plankton measurements using 
semi-automatic image classification techniques, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine 
Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 68 
De Blok, R.; Debusschere, E.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. 
(2018). Monitoring phytoplankton dynamics in the Belgian continental zone using a Cytosense flowcytometer, in: 
Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 
September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 38 
Debusschere, E.; Goossens, J.; Reubens, J.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Eavesdropping in the 
wild: what are porpoises and bats up to, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology 
Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 76 
Debusschere, E.; Reubens, J.; Wydooghe, B.; Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Hernandez, F. (2018). Knock knock, who's 
there?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ 
Special Publication, 80: pp. 43 
Verhelst, P., De Meyer, J., Reubens, J., Coeck, J., Goethals, P., Moens, T. & Mouton, A. Unimodal head width 
distribution in wild European eel (Anguilla anguilla L.). Accepted for PeerJ 
Verhelst, P., Bruneel, S., Reubens, J., Coeck, J., Goethals, P., Oldoni, D., Moens, T. & Mouton, A. 2018. Selective tidal 
stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Estuarine, 
Coastal and Shelf Science 213: 260-268 
Bruneel, S., Gobeyn, S., Verhelst, P., Reubens, J., Moens, T., Goethals, P. 2018. Implications of movement for species 
distribution models – Rethinking environmental data tools. Science of the Total Environment 628: 893-905. 
Abecassis et al. 2018. A review of acoustic telemetry in Europe and the need for a regional aquatic telemetry 
network. Animal Biotelemetry 6:12 

 

International Relations - VLIZ 
Internationale Relaties - VLIZ 

Looptijd: vanaf 2017-07-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 
IMIS record: http://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:  

in kader van Internationale Relaties, deelname en bijdrage aan volgende meetings, events, werkgroepen: 

• 13/06: Vlaams-Europa Platform WerkGroep1, brussel 

• 18/06: Stuurgroep Noordzee en Oceanen (CCIM)-FOD-Dienst Marien Milieu, Brussel 

• 19/06: eindconferentie 4DEMON, KBIN, Brussel 

• 25/09: APRE EU Innovation programme, discussion with EC members 

• 25/06: FRDO Conferentie ivm implementatie van SDG en Agenda 2030 in België, Brussel 

• 25/06: opvolg meeting in VLIR-UOS nav FUST-Ocean meeting, panel met Academische instellingen, Brussel 

• SEARICA event in EU Parlement: Noise impact in Ocean 

• 31/07: overleg met juridische dienst en coordinatie in dept Buitenlandse Zaken VL (MOUs), brussel 

• 21/08: werkoverleg met MeetinFlanders Vlaamse overheid 

• 22/08: meeting in IOC rond TT- TRansfer Marine Technologies Clearinghouse Mechanism, Paris 

• 4/09: SEARICA conferentie in EU Parlement: Changing Gulf Stream, Brussel 

• 5/09: SEARICA conferentie in EU Parlement: Health of the Baltic Sea, Brussel 

http://www.vliz.be/imis?proid=555
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• 6/09: WGHIST meeting in Brest + archieven (voor Prize papers onderzoek), brest 

• 10&11/09: IOC conferentie: from COP21 to UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (paris) 

• 12/09: H2020 matching and brokerage workshop, Brussel  

• 19&20/09: Oceans Meeting High Level meeting in Portugal; meeting met Forum Oceano; bezoek aan Energy 
Observer Schip van de toekomst, Lissabon 

• 24/09:  Vlaams-Europa Platform WG1; voorbereiden Vlaams standpunt HEurope 

• 25/09: meeting met MarineTraining.org (EMBC+) ikv samenwerking met IOC, Gent 

• 25/09: SEARICA event: Young talent for Blue Economy (new training opportunities), Brussel 

• 26/09: Bezoek van Staatssecretaris voor Blauwe Economie - HE Paulo Veiga, Cabo Verde en delegatie (Ambassadeur 
van Cabo Verde in Brussel) aan InnovOcean campus (IODE PO) en VLIZ, Oostende 

• 28/09: VLEVA lunch meeting met Vlaamse EU parlementsleden Lieve Wierinck en Kathleen van Brempt (adviseer Bart 
Martens) ITRE commissie.Brussel 

• 28/09: stakeholder overleg Meerjarig Financieel Kaderprogramme: Climate en Life, Brussel. 

• 2/10: Copernicus meeting Brussel 

Voor volgende rapportage periode: 

• 17/10: Ocean Opportunities (IMR) Norway House Brussel 

• 23&24/10: Staatsbezoek België aan Portugal: Seminarie Ocean Science for Sustainable Blue Economy. Lissabon en 
Porto 

• 7/11: Lancering en kick-off BANOS CSA in Kopenhagen 

• 14/11: BICEPS meeting Belgische ICES deelname, Brussel 

• 14/11: NCP-FWO meeting Europese Liaison Officers, Brussel 

• 21-23/11: EOOS conferentie, Brussel 
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Nota   

Titel  Bijdrage aan Decade of Ocean Science 

Auteur  Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens, Hans Pirlet, 
Jan Seys 

Datum  30 september 2018 

 

1. Inleiding 
EWI heeft tijdens de wetenschappelijke kerngroep van 8 juni 2018 de wens geuit om 
een oplijsting te maken van de Vlaamse bijdrage aan de Decade of Ocean Science. 

Het VLIZ heeft intern een brainstorming gehouden over de aanpak om te komen tot 
een gecoördineerd document en legt dit ter goedkeuring voor aan de 
wetenschappelijke kerngroep van 5 oktober 2018. 
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2. Aanpak 

Het voorstel is om te werken in meerdere stappen om zo op verschillende niveaus 
input te krijgen in de mogelijke Vlaamse bijdrage aan de ‘Decade of Ocean Science’. 

STAP 1: Interviews één-op-één met experten (periode okt 2018-
febr 2019) 

VLIZ plant interviews met vertegenwoordigers van de mariene onderzoeksclusters 
aangevuld met vertegenwoordigers van de Blauwe Cluster en sleutelpersonen bij de 
Vlaamse en Federale kennisinstellingen. Deze laatste worden via een oproep aan de 
VLIZ wetenschappelijke kerngroep geselecteerd. Aan alle clusterhoofden wordt 
gevraagd om tevens ‘jonge wolven’ aan te duiden die geïnterviewd kunnen worden. 
Om het genderevenwicht te bewaken streven we hierbij naar een meerderheid van 
vrouwelijke ‘jonge wolven’. Concreet suggereren we volgende namen: 

- marine@UGent: Colin Janssen of Marleen De Troch 
- marine@KULeuven: Filip Volckaert 
- MARE (ULG): Jean-Marie Beckers of Nathalie Fagel 
- VUB: Nico Koedam 
- UA: Patrick Meire 
- Vlaamse kennisinstellingen: ILVO, Onroerend Erfgoed, VITO, VMM, 

Waterbouwkundig Laboratorium  
- Federale kennisinstellingen: KBIN (Patrick Roose) 

 

STAP 2: Brainstorming op open wetenschappelijke commissie 
(7 december 2018) 

Tijdens de open wetenschappelijke commissie (klankbordgroep) van 7 december 
2018, aansluitend op de lancering van het Compendium, wordt een presentatie 
gegeven van de eerste resultaten van de interviews alsook een schets van het kader. 
Beide presentaties gelden als een ‘setting the scene’ voor een aansluitende 
brainstorming met alle aanwezigen. Dit resulteert in een uitgebreide levende lijst met 
‘voluntary commitments’ vanuit Vlaanderen, die verder aangevuld kan worden met 
eventueel nog uit te voeren interviews en een bijdrage van jonge wetenschappers op 
de VLIZ Marine Science Day (VMSD). Er wordt getracht om een koppeling te maken 
met het voormiddagprogramma (lancering Compendium) door in het panelgesprek 
tijdens de lancering tevens statements over de bijdrage aan de SDGs op te roepen. 
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STAP 3: Verfijning tijdens VMSD (13 maart 2019) 

De VMSD trekt in eerste instantie een meerderheid jonge mariene wetenschappers 
aan die aan de start van hun carrière staan. Ongeacht hun beperktere technische 
bagage, zal deze generatie de mariene onderzoeksagenda van de toekomst mede 
bepalen waardoor hun mening erg waardevol is als aanvulling op de initiële 
denkoefening van de mariene experten terzake. Het voorstel is om VMSD 2019 
volledig te kaderen binnen de SDGs. Dit vormt immers een ideale gelegenheid om de 
jongere wetenschappers kennis te laten maken met de SDGs.  De presentaties in het 
voormiddaggedeelte worden ingedeeld volgens de thema’s van de SDGs. Als keynote 
van de namiddag wordt gesuggereerd om het woord te geven aan Vladimir Ryabinin 
of Julian Barbière m.b.t. de United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable 
Development (2021-2030). Het publiek zal opgeroepen worden om op een 
interactieve manier (bv. via stemming) hun visie en (mogelijke) inbreng kenbaar te 
maken.  

Finaal bundelt het VLIZ alle ontvangen input in een overzichtelijk, samenvattend 
document.  
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