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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: 
• Ondersteuning tijdens EurOCEAN 2019 conference 
• Voorbereiden en begeleiden external review + antwoord op review rapport formuleren en remediërend actieplan 

opmaken in antwoord op de aanbevelingen 
• Organisatie EMB ExCom & Spring Plenary meeting te Parijs + opstellen rapporten & opvolgen en uitvoeren van 

volgende acties 
• Ondersteuning bij de communicatie & promotie van NFV na release tijdens EurOCEAN 2019 
• Administratieve taken (onderhoud EMB website, boekhouding, wekelijkse Message to the Board, ….) 
• Voorbereiding ExCom & Autumn Plenary 2019 te Berlijn 

 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 with Secretariat, DGMARE and VLIZ on their roles and how to improve communication. Since regular 

meetings (strategic and technical) have been set up. 
• EMODnet SC in October 
• New Jamboree planned for September 2020 

 

European Marine Observation and Data Network - Support secretariat (EMODnet - 
Support secretariat) 
    EMODnet - ondersteuningsecretariat 
Looptijd: Vanaf 2014-02-01 
Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

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:  

• Regular meetings with Secretariat. 

• Weekly meetings until September to organise Open Sea Lab II. 

• Open Sea Lab II from 04-09 to 06-09 September. VLIZ was co-organizer, provided 3 coaches, a prize and 
jury members. 

• Update of EMODnet Data product portfolio. 
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IOC-UNESCO 
 UNESCO/IOC ProFembject 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:  
• Overleg rond voorbereiding FUST projecten  

• OTGA cursus: 16 - 20 September: OTGA Training Course: Ocean Currents Data Quality Control and Analysis 
Method, attended by 19 participants  

• Voorbereiding cursus 21 - 25 oktober: OTGA Training Course: Research Data Management(deelname van VLIZ 
trainers) 

 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  

Na een oproep voor onderzoeksprojecten werd het MiningImpact project goedgekeurd. Het project loopt van 
augustus ’18 tot Februari 2022 en verzamelt 32 partners, waaronder UGent en KBIN, om de impact van diepzee 
mijnbouw activiteiten te onderzoeken. De onderzoekscampagne met de RV SONNE startte op 17 Februari en liep af 
tegen einde mei. De eerste resultaten van de campagne en het verdere verloop van het project worden besproken 
op de jaarlijkse project vergadering op 21 – 23 oktober 2019 in Aveiro.  

• Ecological aspects of microplastics-  

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

1. 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 

2. 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 

3. FACTS - Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters – Coordinator: Prof Jes Vollertsen, 
Aalborg University, Denmark 

https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2143
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2143
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2135
https://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=2135
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4. microplastiX - Integrated approach on the fate of MicroPlastics (MPs) towards healthy marine ecosystems - 
Prof Luca Brandt KTH, Royal Institute of Technology, Sweden 

5. 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 

   

• 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. In een volgende fase worden de betrokken landen gevraagd om aan te geven of er budget (in 
cash of beschikbare infrastructuur) beschikbaar is voor een mogelijke gezamenlijke oproep voor 
onderzoeksvoorstellen.    

•  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 vond plaats in December 2018 in Brussel. Daarnaast werd een ERA-NET Cofund voorstel 
ingediend bij de Europese Commissie in februari 2019 in samenwerking met JPI WATER en JPI Antimicrobial 
Resistance. Dit voorstel werd inmiddels goedgekeurd en een eerste oproep voor onderzoeksprojecten wordt 
verwacht begin 2020.  

• Bluebio ERA-NET Cofund- 

De Blue Bioeconomy ERA-NET Cofund werd goedgekeurd door de Europese Commissie. 16 landen nemen delen met 
een gezamenlijke inleg van € 29,250,000 (inclusief co-financiering van de Europese Commissie). Een joint call voor 
onderzoeksvoorstellen werd opengesteld op 19 December 2018.  Vanuit Vlaanderen wordt er via FWO 700.000 
Euro en via VLAIO 1.500.000 Euro beschikbaar gemaakt. 

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ lag op 17 maart 2019. Er werden 83 voorstellen ontvangen 
waarvan er 35 geselecteerd werden voor de volgende fase.  

• Next Generation Climate Science in Europe for Oceans 

JPI Oceans en JPI Climate lanceerden een transnationale oproep mbt “Oceans and climate”. Financierende 
instellingen van België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland, Ijsland, Italië, Letland en Noorwegen hebben in totaal 
een budget van 8,6 M EURO voorzien voor deze oproep. De ontvangen projectvoorstellen worden inmiddels 
geëvalueerd.  

 
 

 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:  

• mid-year meeting in London, 11 juli 2019, Londen. 

• 2 new members approved: the Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection (CURAT) in 
Cote d’Ivoire, and the University of Ghana’s Department of Marine and Fisheries Sciences (MAFS).  

     

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 

http://www.curat-edu.org/
https://www.ug.edu.gh/marine-fisheries/
http://www.vliz.be/imis?proid=555
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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:  

• Woe 5/06 en donderdag 6/06/2019: 3de meeting Programme Managers BANOS CSA in Copenhagen 

• 11-12-13/06: EUROCEAN Conference 

• 17/06: FUST steering committee meeting in Parijs 

• 24/06: Klimaatakkoord Nederland, governance model, NL ambassade in Brussel 

• 25/06: Sea level rise symposium samenwerking NL-VL, Oostende, GreenBridge 

• 26/06: interview at JPI Oceans met betrekking tot Capacity Development (taak BANOS WP4.3) 

• ·26/06: Interview met David Murphy AquaTT voor BANOS WP4.3 

• Do 04/07: Ethic Ocean – VLIZ – ILVO meeting en ondertekening van MOU 

• 9 juli 2019: bezoek Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering; Vlaamse attachés Permanente 
Vertegenwoordiging van VL bij de EU, aan VLIZ en internationale partners InnovOcean 

• 10 juli: meeting met Sergio Bryton EUROCEAN in de context van IOC UNESCO Clearinghouse Mechanism (skype) 

• Di 16 juli: EWI en VLIR-UOS meeting (FUST) 

• Do 18 juli: formele uitnodiging Peru Nationale feestdag, event ambassade Peru in BE 

• Ma 22/07: Meeting Blauwe Cluster – Greenbridge – VLIZ – EU Azoren office – en Kamer van Koophandel BE-PT, 
rond potentiële samenwerking 

• Woe 31/07: bijdrage als reviewer van de SROCC-IPCC summary for Policy Makers (belspo) 

• Di 20/08: bezoek nieuwe chair European Marine Board Gilles Lericolais 

• Woe 21/08: persmoment verbod pulsvisserij 12 mijlszone minister Van den Heuvel, in Nieuwpoort 

• Vrij 23/08: formele ondertekening MOU tussen VLIZ-IMARPE, in aanwezigheid van de Ambassadeur Guttierrez 

• Di 3/09: JPI get together 

• Di 10/09: Congres Toekomstig Kaderprogramma voor O&O Horizon Europe, Science business event (voor 
BANOS) 

• Do 12/09: VLEVA Mina Raad: Biodiversiteitsbeleid in EU en Vlaanderen na 2020, een overzicht 

• Do 19/09: Greenbridge summerschool bezoek aan VLIZ en InnovOcean partners 

• Di 24-Woe 25-Do 26/9: European R&I Days (zie verslag) 

• Woe 25/9: VLEVA netwerklunch EU experten en Vlaamse MEP 

• Woe 25/9: officiële lancering van de experimentele onderwaterlaboratoria NIOZ in Yerseke 

• 3-5/10: Latin America and Carribbean UNESCO Regional Partners Forum, in vertegenwoordiging van de Vlaamse 
overheid, Panama. UNESCO 

• 11/10: Sustainable finance Mechanisms (FRDO, Brussel) 

• 15/10: Oceans Opportunities Norway house 

 

BIJDRAGE AAN ESFRI’S 

  EMBRC.BE 
  European Marine Biological Resource Centre - Belgium 
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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:  

    

• E-Infrastructure working group meeting, 24/25 June @ HQ Paris. Discussions on long-term data collections, 
OSD data collection, the EMBRC website, the Data Management Plan 

• Tweede klimaatkamer geïnstalleerd en operationeel op MSO. 

  

 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:  
- VLIZ Thornton Buoy received the ICOS Class 1 label in November 2018.  
- After the evaluation of the ICOS proposal (consortium led by Uni. Of Antwerp and VLIZ) in the latest FWO RI call, 

ICOS was awarded with 2 years of funds, for core operations. The consortium will apply for extension in a 2020 
call. Besides the reduced time period granted (2 years instead of 5), the budget was also reduced (significantly). 

- March 2019 the VLIZ Thornton Buoy was turned around with an updated version of the buoy. Buoy produced 
data from March – May 2019 

- May 2019 there were some hardware issues with the new buoy that were resolved in July 2019. 
- Since July 2019 the buoy is fully operational and producing good quality data. 
- RAW non QC data are available on VLIZ webpages (lifewatch data explorer), and availability of Level 1, Near Real 

Time and Level 2 ICOIS data , depend on the developments between the ICOS Ocean Thematic Centre (OTC) and 
the ICOS Carbon Portal (CP) 

- The VLIZ ICOS Station Simon Stevin, is still under evaluation. There is still a technical issue that prevents the 
“station” to get its label. We expect this to be resolved by spring 2020. In the meantime RV Simon Stevin data 
were submitted to the Surface Ocean Carbon Atlas (SOCAT). 

- Further developments: 
o In March 2019, Thanos Gkritzalis has been elected chair of the ICOS Oceans Monitoring Station 

Assembly, and has participated in several Research Infrastructure committee meetings (webex and face 
to face). He has also participated in the ICOS General Assembly Information days. 

o In June 2019, Hannelore Theetaert has joined the RRS Discovery for the annual cruise to the Porcupine 
Abyssal Plain (North Atlantic). HT was responsible for pCO2 underway measurements with 2 systems 
from VLIZ, and also sampling for carbonate parameters from the ship’s CTD and Underway system. 

o TG was a co-author on the following A1 paper: “Constraining the oceanic uptake and fluxes of 
greenhouse gases by building an ocean network of certified stations: the ocean component of the 
Integrated Carbon Observation System, ICOS-Oceans , by  Tobias Steinhoff, Thanos Gkritzalis, 
Benjamin Pfeil, Siv Kari Lauvset, Steve Jones, Ute Schuster, Are Olsen, Meike Becker, Roberto Bozzano, 

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.embrc.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4522
http://www.icos-belgium.be/
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Fabio Brunetti, Carolina Cantoni, Vanessa Rossana Cardin, Denis Diverres, Bjoern Fiedler, Agneta 
Fransson, Michele Giani, Sue Hartman, Mario Hoppema, Emil Jeansson, Truls Johannessen, Vassilis 
Kitidis, Arne Koertzinger, Camilla Landa, Nathalie Lefevre, Anna Luchetta, Lieven Naudts, Philip David 
Nightingale, Abdir Omar, Sara Pensieri, Rocio Primo, Gregor Rehder, Anna Rutgersson, Ingo Schewe, 
Giuseppe Siena, Ingunn Skjelvan, Thomas Soltwedel, Steven Van Heuven, Andrew Watson, Frontiers in 
Marine Science, section Ocean Observation. Front. Mar. Sci., 03 September 2019 
| https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00544. This manuscript was part of the Ocean Obs 2019 
conference (Hawaii) 

o TG and HT participated in the ICOS BE Science conference (October 2019, Antwerp) 

 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. 

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. 

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

 
ALGEMEEN 

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

• Op 23-24 mei 2019 ging er een LifeWatch General Assembly door in Amsterdam. 

• Van 27-30 mei 2019 ging de allereerste LifeWatch ERIC Scientific Community Meeting door in Rome. 
Verschillende LifeWatch Belgium partners waren hierop aanwezig. VLIZ co-organiseerde de working session 
“Marine Biodiversity & Ecosystem Functioning”, waarin onder andere de LifeWatch Taxonomic Backbone aan 
bod kwam. (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6884) 

• Op 5 juni 2019 ging er een vergadering met FWO in Brussel door 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. Voor de insteek vanuit LifeWatch bereidde VLIZ deze vergadering 
samen met INBO voor. 

• Op 18 juni 2019 werd in Oostende een bezoek georganiseerd van de nieuwe LifeWatch CEO en de interim 
CTO aan het Belgische distributed LifeWatch center. Tijdens dit bezoek presenteerde de CEO zijn visie op 

https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00544
http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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de uitdagingen voor de korte termijn en maakte hij kennis met de activiteiten en bijdragen door de 
Belgische LifeWatch partner instituten. (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6898) 

• Op 19 juni 2019 had VLIZ een vergadering met FWO in verband met de administratie, rapportering en 
evaluatie van LifeWatch. 

• LifeWatch VLIZ was aanwezig op de ELIXIR Belgium All Hands Meeting (16 september 2019, Brussel), en gaf 
een presentatie over “Collaboration between research infrastructures”. 

• Op 19-20 november 2019 wordt de tweede LifeWatch.be User & Stakeholders Meeting georganiseerd in het 
KBIN te Brussel. De praktische voorbereidingen en het samenstellen van de agenda zijn momenteel volop 
aan de gang. 

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

• Er wordt momenteel onderzocht wie de gebruikers van LifeWatch Belgium zijn, en hoe we meer industriële 
gebruikers kunnen aantrekken. 

 
OUTREACH 

• 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 data infrastructuur werd voorgesteld tijdens de ASSEMBLE Plus Workshop on FAIR Data (13-14 
juni 2019, Oostende). 

• De LifeWatch Taxonomic Backbone werd voorgesteld op de 54th European Marine Biology Symposium 
(EMBS54) in Dublin (25-29 augustus 2019), en op OceanObs’19 in Honolulu (16-20 september). Van 22-25 
oktober 2019 zullen LifeWatch VLIZ en de Taxonomic Backbone ook aanwezig zijn op Biodiversity_Next in 
Leiden. 

• In augustus 2019 vierde EurOBIS zijn 15-jarig bestaan. Dit werd gevierd met een gloednieuw logo. Er volg 
nog een uitgebreid nieuwsbericht, dat in samenwerking met Afdeling Communicatie wordt voorbereid. 

• Om de uniformiteit van alle LifeWatch portalen (vb. WoRMS, EurOBIS, MarineRegions, LifeWatch Data 
Explorer, enz.) te verhogen, werd er een LifeWatch banner gecreëerd die onderaan aan deze websites werd 
toegevoegd. 

• Het palingonderzoek van Pieterjan Verhelst, waarbij hij gebruik maakte van het LifeWatch observatorium, is 
samen met 15 andere kandidaten geselecteerd voor de Vlaamse PhD Cup 2019, een initiatief van Scriptie 
vzw, in samenwerking met media partners De Morgen, Radio 1 en Eos. 
(http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=7968) 

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

• Een selectie van deze nieuwsberichten wordt ook opgenomen in de LifeWatch ERIC News Letter en de 
Biodiversity Newsflash van het Belgisch Biodiversiteitsplatform. 

 
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 
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• 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 werden ook 5 LifeWatch-WoRMS Editor workshops goedgekeurd: Compositae Workshop (28-31 oktober 2019), 
RAS Traits Workshop (25-28 november 2019), MolluscaBase Workshop (3-7 februari 2020), Thecostraca Workshop 
(24-28 februari 2020) en Porifera Workshop (13-15 mei 2020). 
 
OBSERVATORIUM 
Maandelijkse LifeWatch campagnes 
Operatie: 

• De LifeWatch sampling campagnes gaan nog steeds door op maandelijkse basis. 

Optimalisatie: 

• Quality standards management: de staalname- en analytische protocollen zijn nu volledig beschreven 
(LifeWatch campagnes – SOP) 

• Sinds mei 2019 wordt er een bijkomende sensor ingezet voor reflectie en Chlorofyl metingen: een WISP3 
spectrometer. 

Valorisatie: 

• Mortelmans, J. et al. (2019). https://www.nature.com/articles/s41597-019-0032-7 

• Mortelmans, J. et al. (2019). https://hdl.handle.net/10.1002/gdj3.68 

• Om meer zichtbaarheid te geven aan de datasets wordt er tijdens workshops en training sessies in gesprek 
gegaan met andere wetenschappers. 

• De data die verzameld wordt tijdens de LifeWatch campagnes wordt door verschillende externe gebruikers 
opgenomen in A1 publicaties. 

Plankton imaging systems 
Operatie: 

• ZooScan: 168 stalen (van november 2018 tot juli 2019) werden verwerkt en opgeslagen. 

• FlowCAM: Elke maand worden er stalen verzameld. De stalen van januari, februari en maar werden 
verwerkt. 

• VPR: werd ingezet tijdens 4 campagnes (3x LifeWatch, 1x JericoNext) 

• FCM: de beads injector is operationeel en er werd een handleiding opgesteld van hoe de Cytosense en 
Easyclus software gebruikt moet worden. 

Optimalisatie: 

• VPR: er werd een operationele en technische handleiding geschreven voor de VPR 

• VPR: de perifere sensor (CTD, FLNTU, GPS, accelerometer data) is beschikbaar en ontleedbaar. 

• FlowCAM: de geautomatiseerde modellen voor beeldclassificatie voor de FlowCAM stalen zijn bijna 
operationeel. Voor de ZooScan worden er enkele test modellen getraind. 

Valorisatie: 

• Anouk Ollevier startte haar PhD project rond valorisatie en optimalisatie van plankton imaging data. 

• Een eerste versie van de A1 publicaties over de grootte metingen van Noctiluca en over algemene 
zoöplankton distributies, trends en patronen is klaar. 

• De finale versie van de data paper over de FlowCAM metingen is klaar. 

Echolocation & noise monitoring systems 
Operatie: 
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• BatCorders: het halfjaarlijkse onderhoud van de kuststations is gebeurd. 

• BatCorders: soorten- en gedragsherkenning 

• CPODs: data van 21 deployments 

Optimalisatie: 

• BatCorders: 

• Er werd een script geschreven voor data validatie en export 

• De Zwin setup met minicomputer is operationeel. 

• Een MsC student van Ugent-IDlab werkt aan aan AI-systeem voor de automatische herkenning van batcalls. 

Valorisatie: 

• BatCorders: 

• Op 8-9 november 2019 wordt er in Oostende een workshop georganiseerd: "Bat migration along the North 
Sea coast: the current state of knowledge, implications for landscape management and spatial planning 
policy." 

• De paper over het belang van foerageren in wetlands is in progress. 

• CPODs: Er worden potentieel nieuwe gebruikers gecontacteerd voor de e-infrastructuur (RWS). 

• Clea Parcerisas startte haar PhD onderzoek over de “marine acoustic environment” en wat dit betekent voor 
biodiversiteit. 

Animal biotelemetry systems 
Operatie: 

• Onderhoud van de receivers in BPNS + WS is gaande. 

• Er werden 20 zeebaarzen en 8 gladde haaien (Starry Smooth Hound) gezenderd. 

• Er werden 5 zilvermeeuwen in Oostende gezenderd (juni) en 5 kleine mantelmeeuwen in Vlissingen (april) 

Optimalisatie: 

• ETN developments Q4 2014. See ETN Development requests 

• Bird tracking: clearing up bird tracking infrastructure (who has what) 

Valorisatie: 

• Deelname aan het International Conference on Fish Telemetry (juni 2019). 

• Het manuscript over de “study design” is bijna klaar om ingediend te worden. 

• Het manuscript over de “receiver frame” is bijna klaar om ingediend te worden. 

• Eerste versie manuscript geschreven over “Telemetry compatibility”. 

Ondersteunende taken: 
Optimalisatie: 

• Feasibility study imaging devices: finalized 

• Clean up administration & set up workflow for new purchases 

 
DATA ARCHEOLOGIE 

• Er werd een nieuwe data paper gepubliceerd: Knockaert, C.; Tyberghein, L.; Goffin, A.; Vanhaecke, D.; 
Ong'anda, H.; Wakwabi, E.O.; Mees, J. (2019). Biodiversity data rescue in the framework of a long-term 
Kenya-Belgium cooperation in marine sciences. Scientific Data 6(85): 1-6. 
https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0092-8 

• De data archeologie datasets worden omgezet naar het EurOBIS formaat zodat die data ook beschikbaar 
kan gemaakt worden via het online EurOBIS portaal. 
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DATA SYSTEMS 

• Taxonomic backbone: de FishBase harvester werd gemigreerd naar een nieuw platform (Symfony) en word 
nu getest om de synchronisatie met FishBase zo veel mogelijk automatisch (maar met telkens een manuele 
check) te doen 

• Taxonomic backbone: automatisatie van link updates tussen genetische databanken (GenBank, EBI, Elexir 
MarRef) en Aphia 

• Taxonomic Backbone: migratie naar laatste Symfony versie en opfrissen code TaxonNotifier (in beta) 

• Annotated Taxon List for OBIS: opzetten van de structuur en format 

• Lifewatch website: gebruiksvriendelijker maken van de activity tracker pagina 
(http://www.lifewatch.be/code/activity-tracker.php) 

• Lifewatch banner: implementatie van een centraal systeem om een duidelijk herkenbare "lifewatch powered" 
banner op alle relevante websites/applicaties te plaatsen 

• Lifewatch Rshiny: DEV environment opgezet voor testen & ontwikkeling van rshiny apps, met automatische 
uitrol van code via Git 

• Lifewatch IFCA: nieuw virtuele machine & support voor Antobis 

• Geoviewer: all gerapporteerde bugs en verbetering werden geïmplementeerd 

• ETN: opladen van VRL werd geïmplementeerd 

• MetaGIS2GeoServer: geografische metadata wordt nu op één plaats verzameld (MetaGIS) en wordt 
automatisch gesynchroniseerd met Geoserver 

• IT Operations: MongoDB upgedate naar nieuwe versie (4) zowel in VLIZ & IFCA (beide instanties zijn 
synchroon) 

• IT Operations: migratie van de webcluster van PHP5 naar PHP7 

• Aankoop en uitbreiden van GPU’s voor automatisch herkennen van plankton soorten via AI (Tensorflow) 

• Overleg Vlaams Supercomputing Centrum (VSC): initieel verkennende gesprekken en afspraak om een 3tal 
projecten uit te werken. 

 
DATA SERVICES 

• De nieuwste toevoeging aan het e-Lab is een web service voor fuzzy matching met de Catalogue of Life 
(CoL). 

• De dataservices van het e-Lab zijn nu ook beschikbaar in de Catalogue of Services op LifeWatch.eu 
(https://www.lifewatch.eu/web/guest/catalogue-of-services). 

 
DATA PRODUCTEN 

• Er worden verschillende aanpassingen gedaan aan de LifeWatch data explorers. 

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

 
MEETINGS 

• 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 

• 13-14 juni 2019, Oostende, België: ASSEMBLE Plus FAIR data workshop 

• 25 juni 2019, Arendal, Noorwegen: European Tracking Network workshop @ ICFT 2019 



     Wetenschappelijke Commissie, 11 oktober 2019  11 

• 25-29 augustus 2019, Dublin, Ierland: 54th European Marine Biology Symposium (EMBS54) 

• 4-6 september 2019, Gent, België: EMODnet Open Sea Lab II Hackathon 

• 16 september 2019, Brussel, België: ELIXIR Belgium All Hands meeting 2019 

• 16-20 september 2019, Honolulu, Hawaii: OceanObs’19 

• 20-25 oktober 2019, Leiden, Nederland: Biodiversity_Next 

• 28-31 oktober 2019, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS Compositae Editor Workshop 

• 8-9 november 2019, Oostende, België: Studie tweedaagse over vleermuizenmigratie in de Europese 
laaglanden 

• 19-20 november 2019, Brussel, België: LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting 

• 25-28 november 2019, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS RAS Traits Workshop 

• 3-7 februari 2020, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS MolluscaBase Editor Workshop 

• 24-28 februari 2020, Oostende, België: LifeWatch-WoRMS Thecostraca Editor Workshop 

• 13-15 mei 2020, Brussel, België: LifeWatch-WoRMS Porifera Editor Workshop 

• 14-15 mei 2020, Brussel, België: Empowering Biodiversity Research Symposium II 

 
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. 

• Knockaert, C.; Tyberghein, L.; Goffin, A.; Vanhaecke, D.; Ong'anda, H.; Wakwabi, E.O.; Mees, J. (2019). 
Biodiversity data rescue in the framework of a long-term Kenya-Belgium cooperation in marine sciences. 
Scientific Data 6(85): 1-6. https://hdl.handle.net/10.1038/s41597-019-0092-8 
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