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    INTERNATIONALE MANDATEN 

 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 conferentie 11-12 juni 2019, Parijs 

• organiseren van EMB Young Ambassadors Programme training 

• finaliseren van flagship publicatie Navigating the Future V, te lanceren op EurOcean Conference juni 2019 

• Lancering van publicatie Valuing Marine Ecosystem Services: Taking into account the value of ecosystem benefits in 

the Blue Economy" (onder meer op SEARICAevent) 

• Opzetten & organiseren EMB Internal & External Review (opzetten survey voor EMB Delegates & analyse van 

resultaten, praktische organisatie external review in Parijs + opstellen alle benodigde documenten & rapporten) 

• Opstellen & publicatie EMB Jaarverslag 2018 

• Voorbereiding & organisatie van EMB Spring Plenary + ExCom meeting Parijs (opstellen meeting documenten + 

praktische organisatie) 

• Afsluiting boekhouding 2018 + financiële rapportering Q1 &Q2 2019 

• Opstellen Wekelijkse “Message to the Board” & newsletter. 

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

Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

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:  

• Meeting VLIZ - Secretariat on 04/03/2019. 

• Regular progress meetings. E.g. Next meeting 15/03/2019 

• Contribution to EMODnet annual report. 

• Launched the European Atlas of the Seas (hosted in the Central Portal). 

  

Organisation of the Open Sea Lab (OSLII) kick-off event 24th May at the Royal Museum of Fine Arts (Brussels). 

Preparation of the OSLII: contact with speakers, venue selection, creation of programme, web and registration 
management, etc. 

 

 IOC-UNESCO 
 UNESCO/IOC Project Office for IODE 
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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:  

• VLIZ voorzitter van Task Team on ClearingHouse Mechanism for the Transfer of Marine Technology CHM/TMT, als deel 
van de IOC Group of Experts on Capacity Development (GE-CD). Chair meeting 13-15 maart 2019, Parijs UNESCO HQ, 
coördinatie met Task Team 'Capacity Development - Needs Assessment' 

• VLIZ co-auteur rapport van de IOC GE-CD naar de IOC GA juli 2019 

• VLIZ panel-lid sessie 'Transparent and Accessible Ocean' tijdens de 1ste Global Planning Meeting ter voorbereiding van 
UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 

• Ondersteuning tijdens evaluatie en hernieuwing van het Flanders UNESCO Science Trust Funds fase V (dept; EWI) 

• Ondersteuning naar IOC en (intenties voor) Oceaan gerelateerde projectvoorstellen in het kader van de hernieuwing 
van FUST- fase V 

 

 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. 

  Recente activiteiten en producten: 

• Ecological Aspects of Deep Sea Mining: MiningImpact project  (augustus ’18 tot Februari 2022) verzamelt 32 
partners, waaronder UGent en KBIN, om de impact van diepzee mijnbouw activiteiten te onderzoeken. De 
onderzoekscampagne met de RV SONNE startte op 17 Februari en loopt af tegen einde mei.  

• Ecological aspects of microplastics: JPI Oceans joint call voor onderzoeksprojecten microplastics in marien 
milieu. Deadline oproep was 28 februari 2019. Er werden 38 voorstellen ontvangen die inmiddels worden 
geëvalueerd.  

• Munitions in the Sea: Van 6 tot 7 december 2018 organiseerde de Italiaanse National Research Council (CNR) een 
workshop in Rome. Met de resultaten van de workshop werd een voorstel voor een concrete actie gepresenteerd op 
de JPI Oceans Raad van Bestuur in mei 2019. Een aparte vergadering voor de vertegenwoorders van de deelnemende 
landen is gepland in september 2019.    

• Integrated Assessment of Effects of New Pollutants: ERA-NET Cofund in samenwerking met JPI WATER en JPI 
Antimicrobial Resistance. Een eerste oproep voor onderzoeksprojecten wordt verwacht begin 2020.   

• Bluebio ERA-NET Cofund: Vanuit Vlaanderen wordt er via FWO 700.000 Euro en via VLAIO 1.500.000 Euro 
beschikbaar gemaakt voor de Blue BioEconomy ERA-Net Cofund. De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ 
lag op 17 maart 2019. Er werden 83 voorstellen ontvangen die inmiddels worden geëvalueerd. 

• Next Generation Climate Science in Europe for Oceans JPI Oceans en JPI Climate lanceren een transnationale 
oproep mbt “Oceans and climate”. Financierende instellingen van België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland, 
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Ijsland, Italië, Letland en Noorwegen hebben in totaal een budget van 8,6 M EURO voorzien voor deze oproep. De 
oproep focust op volgende 3 topics: 

1. Strengthening our understanding of climate variability and extremes resulting from the interactions with the 
oceans such as extratropical and tropical cyclones, and how they are affected by climate change on a range of time 
scales. 

2. Improving the representation of air-sea interactions, physical and biogeochemical ocean processes in Earth System 
Models to better represent small-scale non-linear processes as well as water, energy and carbon cycles. Model-data 
analyses using innovative approaches will be welcome. 

3. Improving estimates of climate change induced modifications of ocean physics and ocean chemistry, associated with 
biogeochemical cycles, including ocean acidification and carbon sequestration 

BELSPO zal de Belgische partners financieren die aan de projecten deelnemen en heeft ee n budget van 500.000 EURO 
hiervoor voorzien. Deadline voor het indienen van de voorstellen is 14 juni 2019, 13u.  

 
 

 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:  

The 20th POGO Annual Meeting (POGO-20) was held from 21-25 January 2019, hosted by the Instituto Nacional de 
Desenvolvimento das Pescas (INDP) and the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, at their newly 
inaugurated joint research venue, the Ocean Science Centre Mindelo (OSCM) on the island of Sao Vicente, Cabo 
Verde. The participants were welcomed by the meeting hosts, Dr. Osvaldina Silva, Director of INDP, and Prof. Peter 
Herzig, Director of GEOMAR, and the meeting was officially inaugurated by H.E. the Minister of Maritime Economy 
of Cabo Verde, geen deelname van VLIZ. 

     

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:  

Bezoeken en uitwisselingen: 

 

• 26/03/2019: Delegatie Baskische overheid Ministeries Omgeving en Ruimtelijke Ordening, 26&27 maart, 
VLIZ organiseert, ism dept BuZa (verslag confluence) 

• 1/04/2019: Delegatie Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA) en Ocean technology Alliance Canada 
(OTAC), Canada Nova Scotia, ism Greenbridge en POMWVL (verslag confluence) 

• 2/04/2019: Reseau Maritime Quebec RQM & Pole Technologique Maritime PTM teleconferenties op ma 2 
april en do 25 april, ism Ambassade Canada-Quebec Office in BRU, insteek van DBC (verslag Confluence) 

• 3/04/2019: ontvangst Directie VMM 

• 30/04/2019: JPI Oceans visit to InnovOcean 

 

http://www.vliz.be/imis?proid=555
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Deelname aan vergaderingen en overlegstructuren: 

 

• 15/03 international webinar-Mycelium for carbon storage 

• 18&19/03: Knoweldge Hub on Sea Lever Rise (JPI-Oceans and JPI-Climate) 

• 19/03: Blue PLanet High Level joint Conference by EU COM and Parliament 

• 22/03: FRDO Conferentie: Biodiversiteit doelstellingen post 2020 

• 3/04: FUST-evaluatie en bespreking nieuw FUST instrument, IODE/IOC en EWI, VLIZ 

• 3/04: G-STIC event B2B OECD workshop (VLIZ, BC) 

• 9/04: SEARICA event closing current cycle of EU Parliament 

• 9/04: meet with new JPI-Oceans team in Brussels Office 

• 9/04: overleg met dept BuZa mr Koen Jongbloet 

• 10/04: FUST nieuw instrument bespreking IOC-MPR 

• 24/04: CREST Begeleidingscomite 

• 25/4: werkoverleg Werkpakket 4 BANOS CSA 

• 26/4: Vlaams Europea Platform VEP-WG1 overleg vergadering, Clusters en Partnerschappen Horizon Europe 

• 30/04: ERRIN Blue Growth 

• 30/04: ambassade NL 

• 2/05: overleg met mr Willem-Frederik Schiltz Vlaams Parlement, Nationale KlimaatCommissiie (BIN Klimaat 
dossier) 

• 2/05 skype GOSR II 

• 8/05: deelname Marine Science Meets Maritime Industry 2019 

• 9/05: deelname studiedag EWI-VLIR 'Digital Sequence Information in the BBNJ process and Nagoya Protocol' 

• 10/05: meeting in CETMAR, Vigo Spanje (rond Human Capacity Development) 

• 10-zo 12/05 :SPINCAM Steering Committee meeting, (iov Gert Verreet EWI) 

• 13 tem woe 16/05: VLIZ deelname aan panel 'Transparant en accessible Ocean' tijdens de 1ste Global 
Planning Meeting of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development 

• 17/05 2019 :Vlaanderen UNESCO dag, (bijdrage VLIZ, FUST Ocean sessie, in navolging van FUST Ocean 
week mei 2018 te Brussel 

• 22/05: expertengroep Blauwe Cluster (deel Internationalisering) 

• 24/05: Vlaams Europa Platform Wergroep 2 (europese initiatieven, partnerschappen,..) 

• 28/05: MATES Conferentie/workshop on Human Capacity development in maritie technologies and offshore 
energy (voor BANOS) 

• 6/06/2019: 3de meeting Programme Managers BANOS CSA in Copenhagen 

 

Upcoming: 
 

• 12&13/06: EurOCEAN conference, Parijs 

• 17/06: Flanders UNESCO FUST: Steering Committee, Parijs 

• 25/06: VL-NL Sea Level Rise Studiedag Greenbridge (UGent) 

• 9/07 2019 (tbc) Gepland bezoek delegaties Vlaamse attachés Permanente Vertegenwoordiging van VL bij 
de EU: 9 juli 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:  

   Contract met FWO moet nog worden gefinaliseerd.  

 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:  

Evaluatie van RV Simon Stevin is nog aan de gang en het technische probleem dat de certificering verhindert, 
wordt naar verwachting in de zomer van 2019 opgelost. RV Simon Stevin UW pCO2 ingediend bij SOCAT en kreeg 
de hoogst mogelijke kwaliteitsvlag (B). VLIZ Thornton Buoy-station was actief tot 23 mei 2019. Geïdentificeerde 
hardwareproblematiek waarmee we te maken hebben. Verwacht op te lossen in juli 2019. 

 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:  

LIFEWATCH KPIs 2019-2020  

• Vanaf januari 2019 wordt voor LifeWatch niet meer met Milestones gewerkt, zoals voorheen wel het geval 
was, maar met Key Performance Indicators (KPIs). 

• Er werden 5 LifeWatch KPIs voorgesteld voor de periode 2019-2020: (1) Taxonomic backbone completion, 
(2) Open biodiversity data publishing, (3) Generating biodiversity observation data, (4) Serving the users, 
and (5) Reaching the users. 

• De definitie en berekening van de individuele KPIs werden als een annex meegeleverd met het contract naar 
FWO Vlaanderen. 

• Momenteel wordt er een KPI-logboek aangelegd om de voortgang van de KPIs bij te houden. 

 
ALGEMEEN  

• Het geïntegreerde VLIZ-INBO LifeWatch rapport 2017-2018 werd eind maart ingediend bij FWO Vlaanderen. 

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

• Op 3 mei vond er in Brussel een voorbereidende vergadering plaats om de agenda van de LifeWatch General 
Assembly van 23-24 mei voor te bereiden en de regels voor in-kind bijdrages te bespreken. 

• Van 27 tot 30 mei gaat de allereerste LifeWatch ERIC Scientific Community Meeting door in Rome. 
Verschillende LifeWatch Belgium partners zullen hierop aanwezig zijn. VLIZ co-organiseert de working 
session “Marine Biodiversity & Ecosystem Functioning”, waarin onder andere de LifeWatch Taxonomic 
Backbone aan bod zal komen. 

• Op 5 juni zal er een vergadering met FWO in Brussel doorgaan om te bespreken hoe de verschillende ESFRIs 
in België beter met elkaar gelinkt kunnen worden op vlak van data infrastructuren, en hoe de samenwerking 
bevorderd kan worden. VLIZ en INBO zullen deze vergadering samen voorbereiden voor de insteek vanuit 
LifeWatch. 

• Op 18 juni wordt in Oostende een bezoek georganiseerd van de nieuwe LifeWatch CEO aan het Belgische 
distributed LifeWatch center. Hierop zal de CEO zijn visie presenteren op de uitdagingen voor de korte 
termijn en zal hij kennis kunnen maken met de activiteiten en bijdragen door de partner instituten. 

 
OUTREACH  

• Op de VMSD2019 (13 maart) was er opnieuw een grote LifeWatch demostand aanwezig, met 4 demo 
sessies over verschillende aspecten van het LifeWatch observatorium, 1 demo sessie over WoRMS, en 1 
informatieve poster over de data archeologie activiteiten. 

• Op 19 maart werd er een persbericht uitgestuurd over 10 opmerkelijke, nieuwe soorten uit 2018 in WoRMS 
(http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6763). Dit was niet toevallig gepland op Taxonomist Apprecation 
Day. Het persbericht werd uitvoerig gedeeld op Twitter. 

• De nieuwe data paper over nutriënt, pigment, zwevende materie en troebelheidsmetingen door het 
LifeWatch observatorium (Mortelmans et al., 2019) werd vermeld in een nieuwsbericht 
(http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6792). 

• Er zijn twee nieuwe user stories in de maak: eentje over het gebruik van biodiversity.aq, en eentje over de 
link tussen remote sensing data en een grote sterfte van Saiga antilopen in 2016. 

• Op 10 april ging de eerste LifeWatch Communicator Meeting door. Deze vergaderingen worden maandelijks 
via Skype georganiseerd door LifeWatch Italia. Voor elke LifeWatch node is er een communicatie 
afgevaardigde die deze vergaderingen bijwoont. De bedoeling van deze vergadering is om overkoepelende 
LifeWatch communicatieactiviteiten te bespreken zoals de LifeWatch ERIC news letter, input voor de 
lifewatch.eu website, promo voor evenementen, enz. 

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

• 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 

• OBIS-Event-Data 

• EMODnet Biology Phase III 

• Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names 

 
OBSERVATORIUM  
Vis telemetrie netwerk  

• Management verloopt zoals gepland. 

• Het werk- en budgetplan voor jaar 1 van de ETN COST actie werd opgesteld. 

• Tussen 24 en 28 juni zal er een ETN Core meeting plaatsvinden tijdens de 5th International Conference on 
Fish Telemetry (ICFT) in Arendal, Noorwegen. 

• Er werden 6 extra receivers uitgezet thv de haven van zeebrugge ihkv doctoraat Jolien Goossens. 

• In juli worden er nog 8 gevlekte gladde haaien gezenderd. 

• In mei start het zenderen van 30 zeebaarzen. 

Vogelzendernetwerk en BirdCamera's  

• De relais worden geüpgraded naar een systeem dat met zonne-energie wordt opgeladen. 

• De eerste meeting rond de WOG ‘next generation tracking’ vond plaats op 21 mei aan UAntwerpen. Het 
doel van de meeting was een verkennend gesprek. 

• Tijdens het Pint Of Science Festival in Oostende gaf Eric Stienen op 21 mei een lezing over het gedrag en 
wangedrag van de gezenderde meeuwen in het LifeWatch.be vogelzendernetwerk 
(https://www.pintofscience.be/Event/Een-zee-van-leven). 

 
Akoestisch netwerk voor detectie bruinvissen mbv C-PODS  

• Werking en management verlopen zoals gepland. 

 
Sensor netwerk van akoestische vleermuis detectors en MOTUS-netwerk  

• Werking en management verlopen zoals gepland. 

 
Fytoplankton sensors: Flow Cytometer (FCM) en FlowCAM  

• De nieuwe camera en het “bead injection system” van de FCM werden uitgetest. 

• Het koelsysteem van de FCM is gebroken en moet hersteld worden. 

• De werking van de FlowCAM verloopt zoals gepland. 

• Een nieuwe AI pipeline voor fytoplankton soortenherkenning wordt voorbereid. 

https://www.pintofscience.be/Event/Een-zee-van-leven
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Zoöplankton sensors: ZooScan en VPR  

• De werking van de ZooScan verloopt zoals gepland. 

• De optica (camera + stroboscoop) van de VPR werd opnieuw uitgelijnd. Hierdoor zijn de optische 
instellingen van de VPR optimaler geworden. 

• Het probleem met de winch werd opgelost. 

• De data paper over zoöplankton observaties werd gepubliceerd: Mortelmans, J.; Goossens, J.; Amadei 
Martínez, L.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Hernandez, F. (2019). LifeWatch observatory date: zooplankton 
observations in the Belgian part of the North Sea. Geoscience Data Journal In press: 1-9. 
https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68 

 
Staalnamecampagnes en stalen bibliotheek  

• De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verdergezet. Naast de gebruikelijke inzet van sensoren en 
staalnames (zooplankton, fytoplankton, macrobenthos, nutriënten, pigmenten en turbiditeit), worden 
tijdens deze campagnes ook stalen genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, FCM, 
VPR), en de stalenbibliotheek. 

• Van 6-10 mei vond er opnieuw een gezamenlijke LifeWatch-Jerico Next sampling cruise met de RV Simon 
Stevin plaats in Belgische, Nederlandse, Franse en Britse wateren. Het doel van deze cruise is om 
(fyto)plankton stalen te verzamelen om zo planktonbiodiversiteit en –bloei in de Noordzee te kunnen 
bestuderen. 

• De datapaper over waterkwaliteit (pigment, nutriënt, turbiditeit) werd gepubliceerd: Mortelmans, J.; 
Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; Timmermans, K.; 
Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; Lammens, S.; 
Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended matter and 
turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. 
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7 

 
DATA ARCHEOLOGIE  

• Aanpassingen maken op vraag van tijdschrift Nature rond datapublicatie over historisch Keniaans – 
Belgische onderzoeksdata. 

• opzetten dataformaat voor jobstudenten voor digitalizeren Belgica expeditie (jobstudent zomer 2019). 

 
DATA SERVICES  

• Voor de dataservices van het E-Lab is er niets te melden sinds de vorige informatieve bijlagen.  

 
DATA PRODUCTEN  

• Living Planet Report (WWF): de beschikbare data werd aan de wetenschappelijke commissie getoond, en zij 
zijn ervan overtuigd dat een Belgische mariene casestudie interessant zou zijn.  

• World Ocean Assessment II (WOA II) product: Leen Vandepitte en Lennert Schepers van VLIZ werden officieel 
voorgedragen door België, en zij werden toegevoegd aan de UN “Pool of experts” 
(https://www.un.org/regularprocess/content/pool-experts).  

• Er is een R pakket in voorbereiding om EMODnet Biology data te verkrijgen via een WFS service (REMODBio, 
https://github.com/EMODnet/REMODBio).  

 
MEETINGS  

• 13 maart 2019, Bredene, België: VLIZ Marine Science Day 2019  

• 15 mei 2019, Lissabon, Portugal: EMODnet Biology end user workshop: A Showcase for the European Atlas 
of Marine Life  

• 16-17 mei 2019, Lissabon, Portugal: EMODnet Biology General Meeting 2019  

• 20-22 mei 2019, Oostende: Pint of Science Festival  

https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7
https://www.un.org/regularprocess/content/pool-experts
https://github.com/EMODnet/REMODBio
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• 22 mei 2019, Brussel, België: Science meets Regions: artificiële intelligentie, meer dan een hype?  

• 24 mei 2019, Brussel, België: EMODnet Open Sea Lab II: Kick-off Event  

• 27-29 mei 2019, Rome, Italië: 1st LifeWatch ERIC Scientific Community Meeting  

 
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.  

• Mortelmans, J.; Goossens, J.; Amadei Martínez, L.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Hernandez, F. (2019). 
LifeWatch observatory date: zooplankton observations in the Belgian part of the North Sea. Geoscience Data 
Journal In press: 1-9. https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68  

• Mortelmans, J.; Deneudt, K.; Cattrijsse, A.; Beauchard, O.; Daveloose, I.; Vyverman, W.; Vanaverbeke, J.; 
Timmermans, K.; Peene, J.; Roose, P.; Knockaert, M.; Chou, L.; Sanders, R.; Stinchcombe, M.; Kimpe, P.; 
Lammens, S.; Theetaert, H.; Gkritzalis, T.; Hernandez, F.; Mees, J. (2019). Nutrient, pigment, suspended 
matter and turbidity measurements in the Belgian part of the North Sea. Scientific Data 6(1): 22. 
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0032-7 
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