
 
 

 

Vlaams Instituut voor de Zee vzw 

Flanders Marine Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschappelijke Commissie 

29 maart 2013 

 

Bijlage bij agendapunt 2 

Goedkeuring verslag van de Wetenschappelijke Commissie  

van 7 december 2012 



 

 

Ontwerpverslag vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 

Vrijdag, 7 december 2012, 14.00 uur 

‘t Pand, Gent 

 

 

Aanwezig: 

 

Colin Janssen (voorzitter), Jan Mees (directeur VLIZ), Tom Artois (UHasselt), Bart Sonck* (ILVO), 

Eric Stienen* (INBO), Frank Mostaert (WL), Marnix Pieters (AOE), Jaak Monbaliu en Gregory Maes* 

(KULeuven), Rudy Herman
(1)

 (EWI), André Cattrijsse
(1)

, Fien De Raedemaecker
(1)

 en Tina Mertens
(1)

 

(VLIZ) - verslag: Nancy Fockedey
(1) 

(VLIZ). 

 

Verontschuldigd:  

Kris Cooreman (ILVO), Jurgen Tack (INBO), Roger Dijkmans en Bart Deronde* (VITO), Steven 

Vinckier en Marleen Van Steertegen* (VMM), Filip Volckaert (KULeuven), Patrick Meire en Gudrun 

De Boeck* (UA), Frank Dehairs en Marc Kochzius* (VUB), Magda Vincx (UGent), Patrick Sorgeloos 

(UGent), Julien De Rouck* (UGent) en David Van Rooij*
 

(UGent). 

 

* plaatsvervangers 

(1)

 waarnemers 

 

 

Effectieve leden krijgen alle bijlagen en andere informatie over de geannoteerde agenda 

voordien doorgestuurd. Zij moeten deze zelf doorsturen naar de plaatsvervangers, indien zij 

zelf niet aanwezig kunnen zijn.  

 

 

Dagorde 

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

2. Verslag vergadering kerngroep van 11-10-2012: goedkeuring en overlopen actiepunten 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen 

4. Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

5. Consultatie “Marine Knowledge 2020; from seabed mapping to ocean forecasting” (zie 

bijlage) 

6. Beleidsinformerende nota 2 “De Oostendse Zeekijktuin”  

7. Expertengroep LifeWatch marien observatorium en data archeologie 

8. EMODnet  

9. Simon Stevin: operationaliteit en duikoperaties 

10. Oproep aankoop apparatuur 

11. Mini-symposium Zuidelijke bocht Noordzee 

12. Samenwerkingsovereenkomsten: Kenia, Chili, NIOZ en Vlaamse Hydrografie 

13. Varia 

 



 

Geannoteerde agenda 

 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

Rondvraag: zijn er bijkomende agendapunten? 

 

Geen bijkomende zaken 

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 11-10-2012: goedkeuring en overlopen actiepunten 

Het verslag van de Wetenschappelijke kerngroep dd. 11 oktober 2012 wordt als bijlage 1 aan 

de agenda toegevoegd. De voorzitter overloopt de actiepunten. 

 

Verslag vorige vergadering: goedgekeurd 

 

Actiepunt 3 betreffende “Aanpassen engagementsverklaring met suggesties van de leden 

Wetenschappelijke Kerngroep”. De gevraagde aanpassingen werden doorgevoerd (zie bijlage 3). 

Indien geen bijkomende aanpassingen gevraagd worden of geen tegenbericht binnen de week 

ontvangen wordt vanuit INBO, zal de engagementsverklaring rondgestuurd worden en gevraagd 

worden ondertekend terug te sturen.  

 

Actiepunt 1: VLIZ stuurt de engagementsverklaring aan alle leden door. Alle leden sturen de 

engagementsverklaring ondertekend terug naar VLIZ.  

 

Actiepunt betreffende EMBRC: Er komt geen financiering voor dit infrastructuurproject vanuit de 

Vlaamse overheid binnen de huidige legislatuur. Deze wordt eventueel verschoven naar de 

volgende legislatuur. Rudy Herman (EWI) geeft extra uitleg: “Oorspronkelijk stonden vier 

infrastructuurprojecten op de shortlist, waarvan er al twee van start zijn gegaan. Maar de 

Vlaamse overheid kan de vraag naar medefinanciering niet volgen. Toch wil men met het 

EMBRC-project al van start gaan via kleinschalige startprojecten”.  Jan Mees vult nog aan dat het 

VLIZ de formele communicatie gekregen heeft dat de financiering voor LifeWatch - het andere 

infrastructuurproject waarin het VLIZ participeert – “recurrent” zijn (niet jaar na jaar zullen 

moeten geëvalueerd worden).  

 

 

Tina doet nog een warme oproep naar extra input (ten laatste tegen 17.12.2012) bij de na te 

lezen compendium-fiches en voor afvaardigden in de expertengroep.  

 

Actiepunt 2: alle leden geven ten laatste 17 december 2012 input bij de na te lezen 

compendium-fiches en voor afvaardigden in de expertengroep 

 

 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen 



De informatieve bijlagen worden als bijlage 2 aan de agenda toegevoegd. Jan Mees overloopt 

het document en blijft bij de volgende aspecten even stilstaan voor een extra  

toelichting:  

- Naar aanleiding van de First European Ocean Literacy Conferentie in Brugge kreeg het VLIZ al 

veel respons op hoog Europees en internationaal niveau;  

- WORMS 

- LifeWatch (zie verder in agenda) 

- Marine Regions: de twee geografische informatiesystemen van VLIZ, Marbound en VLIMAR 

Gazetteer (elk met een grote gebruikersgemeenschap), zijn nu in één systeem geïntegreerd. Er 

wordt gestart met een (internationale) groep die de databank draagt en input geeft 

(vergelijkbaar met WoRMS). Er wordt een duidelijke disclaimer meegegeven dat de Marbound-

database enkel dient voor wetenschappelijk gebruik (juridisch geen rechtsgeldigheid). Bij 

grenzen onder conflict worden de verschillende versies van de grenzen meegegeven, met de 

connotatie “disputed” en met verwijzing naar zaak internationaal strafhof in Den Haag.  

 

4. Huisvesting VLIZ: stand van zaken 

Jan Mees licht de stand van zaken van het nieuwe huisvestingsdossier toe. Het vervolgtraject 

wordt tevens toegelicht. 

 

Het dossier is momenteel op een status quo gekomen:  

i. Het advies dat door Inspectie van financiën werd gevraagd betreffende de 

oppervlaktebehoeften is zeer negatief; er is een zeer negatieve appreciatie voor de 

oppervlakte waar VLIZ meent recht op te hebben (extra m² voor conferentie- en 

vergaderzalen, bibliotheek ...). Dit advies komt op de interkabinetten-vergadering. Ook 

de voogdijminister is niet bereid om voor meer oppervlakte te pleiten. Zoals het er nu 

uitziet zal de Raad van Bestuur niet geneigd zijn om in te gaan op wat men momenteel 

aanbiedt.  

ii. Het is niet meer duidelijk welke politieke drivers er momenteel nog spelen op dit 

dossier. Origineel was dit gedreven vanuit CD&V die pleitte voor een nieuwe visveiling 

met een principiële beslissing van de Vlaamse regering. Gezien die driver nu wegvalt, is 

er geen vragende partij meer om de visveiling te gaan bouwen en is het project 

geworden tot enkel een vastgoedproject.  

iii. VLIZ is geen vragende partij (zeker niet als er onderzoeksgeld zou moeten voor gebruikt 

worden) voor een verhuis van VLIZ naar de H. Baelskaai. 

iv. Huisbaas MDK is geen vragende partij voor een verhuis van VLIZ naar de H. Baelskaai. 

v. Johan Vande Lanotte is nog steeds vragende partij om het VLIZ en het ILVO samen naar 

de H. Baelskaai te verhuizen, maar het is niet duidelijk hoe dit zich zal vertalen naar de 

Vlaamse regering toe.  

vi. Dus: in tegenstelling tot eerdere meldingen in deze vergadering, is momenteel de 

verhuis niet meer zo zeker (50/50). Ofwel blijven we en moet er een renovatie gebeuren, 

ofwel verhuizen we maar er blijven grote bezwaren door Inspectie Financiën.  



Opmerking van Bart Sonck: ILVO heeft tevens nieuws gekregen dat het er eerder op lijkt dat ze 

zullen blijven op huidige site (40/60). 

 

5. Consultatie “Marine Knowledge 2020; from seabed mapping to ocean forecasting” 

VLIZ heeft een draft antwoord voorbereid op de Consultatie “Marine Knowledge 2020; from 

seabed mapping to ocean forecasting” van de Europese Commissie. Deze werd aan alle leden 

van de Wetenschappelijke kerngroep gestuurd op woensdag 28 november 2012. De leden 

hebben de tijd tot en met woensdag 12 december 2012 om hun opmerkingen door te sturen 

naar VLIZ. Het finale antwoord moet op 15 december 2012 overgemaakt worden aan de 

Europese Commissie.  

Tevens wordt aan alle leden gevraagd of er nieuwe consultaties lopende zijn waaraan VLIZ zou 

moeten deelnemen. 

 

Actie gevraagd: 

- Opmerkingen bezorgen op draft antwoord Consultatie “Marine Knowledge 2020; from 

seabed mapping to ocean forecasting” VLIZ tegen 12 december 2012 ten laatste. 

 

Dit zou een eerste oefening zijn van een procedure die op de vorige vergadering is 

afgesproken. Wie input wil geven kan dit doen tegen de gestelde datum. Dit wordt dan de 

mening van de volledige Vlaamse zeewetenschappelijke gemeenschap. Weet dat de European 

Marine Board ook al het advies van de Vlaamse wetenschappers heeft ingebouwd in hun reactie.  

 

Gregory Maes: In de huidige draft wordt het VLIZ nu omschreven als “private”, maar het VLIZ is 

toch een publieke instelling. Beter in “other” plaatsen en een bijkomende toelichting over de 

werking van VLIZ geven, zodat je niet als privé bedrijf wordt beschouwd.  

Jan Mees: VLIZ is ook geen overheid, wel een overheids-vzw. Voor de Europese Commissie 

hebben wij private rechtspersoonlijkheid. We kunnen een brief bijvoegen ter verduidelijking wie 

we zijn en voor welk consortium we staan.  

Bart Sonck: ILVO zal een aantal opmerkingen doorsturen tegen volgende week vrijdag.  

Marnix Pieters: AOE heeft zelf al gereageerd, maar deze opmerkingen kunnen best ook worden 

doorgespeeld aan VLIZ om mee op te nemen in reactie.  

 

- Aanbrengen van nieuwe voorstellen van consultaties waaraan VLIZ zou moeten 

deelnemen. 

 

Actiepunt 3: VLIZ integreert in het draft antwoord op de Consultatie “Marine Knowledge 2020; 

from seabed mapping to ocean forecasting” de insteek van KULeuven en AOE. VLIZ bezorgt alle 

leden de finale insteek. 

Open oproep voor alle leden van de Wetenschappelijke Kerngroep (ook in toekomst): aangeven 

op welke mogelijke consultaties het VLIZ als Vlaamse zeeonderzoeksgemeenschap zou kunnen 

reageren. 



 

6. Beleidsinformerende nota 2 “De Oostendse Zeekijktuin” 

VLIZ heeft een Beleidsinformerende nota 2 opgemaakt m.b.t. de aanleg van een educatieve 

“Zeekijktuin”  t.h.v. de nieuwe oostelijke strekdam in de haven van Oostende. Het document 

wordt als bijlage 3 toegevoegd aan de agenda, maar kan tevens gedownload worden via 

http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=220334. 

VLIZ zat op 29 november 2012 samen met de afdeling Maritieme Toegang (aMT), waarbij 

volgende punten besproken werden: 

- De “Zeekijktuin” maakt deel uit van de opdracht om in 2013 de oostelijke strekdam af te 

werken. Binnen deze opdracht kadert ook de aanleg van een zoute en zoete depressie 

t.h.v. de Halve Maan en de aanleg van een zeevogelkijkhut op de oostelijke havendam. 

- Uiterlijk in januari 2013 maakt aMT een ontwerp over aan VLIZ van hoe deze 

“Zeekijktuin” er kan uitzien, rekening houdende met de vraag om volgende elementen te 

voorzien: 

o Een glooiend vlak tussen hoog- en laagwaterniveau, dat veilig begaanbaar is en 

o.a. rotspoelen bevat (hierin kunnen – na verzegeling – allerlei dieren bij 

laagwater achterblijven en worden geobserveerd); 

o Een verticale structuur waarop in één oogopslag de volledige verticale gradiënt 

in begroeiing tussen laag- en hoogwater zichtbaar is; 

o Eventueel ligplatforms voor zeehonden; 

o Eventueel platforms van waarop gemakkelijk metingen kunnen worden verricht. 

- Zeer vermoedelijk zal deze worden aangelegd binnen de havenmuren, vermits de 

herlokalisatie van OSRC niet verenigbaar lijkt met het aanleggen van bij hoogwater 

onzichtbare onderwaterstructuren net zeewaarts ervan. 

- De zeekijktuin zal enkel onder begeleiding toegankelijk zijn, vermoedelijk via een soort 

passerelle (cfr veiligheid!). 

- Er zal mogelijk ook geëxperimenteerd worden met bioblocks (bv. COB’s  of andere) en/of 

harde structuren zoals voorzien in het kader van het Plan Zeehond t.h.v. de 

windmolenparken (zie initiatief Minister Noordzee); op die wijze biedt deze zeekijktuin 

niet alleen een dankbaar en vlot te bezoeken openlucht kijkvenster voor studenten en 

wetenschappers, het kan ook beschouwd worden als een voor het publiek zichtbare 

etalage van gehanteerde harde structuren binnen Vlaamse Baaien en/of Plan Zeehond 

(zaken die verder op zee niet zichtbaar zijn…). 

- Het spreekt voor zich dat het ontwikkelen van een bezoekbaar habitat in zakformaat, 

nabij andere habitats (zoet- en zoutwaterdepressie; duin; strand), zeer interessante 

mogelijkheden biedt om kusthabitats in een nutshell te bestuderen (en dit nabij 

walfaciliteiten). 

- Eventueel kan een tweede ‘zeekijktuin’ bedacht worden t.h.v. de dwarsdam op de 

westelijke strekdam (dus minder beschut). 

 

Actie gevraagd: 

- Input aanleveren m.b.t. de noden qua bemonsteringsplekken en bevestiging van 

apparatuur in het Oostendse havenmondgebied. 

 

 

Tina Mertens geeft extra uitleg bij deze nota en geeft aan welke punten nog input vragen vanuit 

de Wetenschappelijke Kerngroep. Luc van Damme (aMT) doet een warme oproep om op korte 

tijdspad (tegen januari) een verfijning van bovenstaande punten aan te geven. Wel is het zo dat 

men een compromis zal moeten vinden t.o.v. het beschikbare budget.  

 

http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=220334


Actiepunt 4: Tina Mertens zal deze oproep kort na deze vergadering nog eens op mail zetten 

(zowel naar de effectieve leden als de plaatsvervangers), zodat snel kan gereageerd worden. Er 

wordt gevraagd deze oproep voldoende te verspreiden binnen het eigen instituut. Aan alle 

leden wordt insteek gevraagd m.b.t. de noden qua bemonsteringsplekken en bevestiging van 

apparatuur in het Oostendse havenmondgebied. 

 

Eric Stienen: Vreemd dat de zeevogelkijkhut die eerder was afgevoerd wegens te duur, nu toch 

weer blijkt opgenomen.  

Jan Mees: Waarschijnlijk zijn er dan toch nog mogelijkheden; maar hoe dan ook moet dit 

element nog verder uitgewerkt worden door INBO in een minimum en een ideaal scenario.  

 

Jan Mees: Nu is het vooral uitgewerkt als een biologisch verhaal, maar denk ook aan andere 

disciplines! Het wordt een fysische, niet vrij toegankelijke zone. Er kunnen ook meettoestellen, 

boeien … geplaatst worden die permanente metingen mogelijk maken. Denk ook aan 

mogelijkheden om (educatief) aan te tonen wat de effecten zijn van golven op de infrastructuur, 

de mogelijkheid voor het extraheren van energie uit golven, of het plaatsen van een “tide gage” 

… 

 

- Onderwerpen aanleveren waarvoor een BIN moet opgemaakt worden. 

 

Dit punt werd niet behandeld in de vergadering. 

 

7. Expertengroep LifeWatch marien observatorium en data archeologie 

De leden van de expertengroep LifeWatch zijn gekend. De overzichtslijst wordt als bijlage 4 

toegevoegd aan de agenda. Een eerste overleg wordt ingepland in de tweede helft van februari 

2013. Meer info over het observatorium en de data archeologie is te vinden op 

www.lifewatch.be. 

 

Jan Mees: Het doel is een werkgroep te vormen die bediscussieert welke Vlaamse acties kunnen 

ondernomen worden in het LifeWatch project, en die dan weer teruggekoppeld worden naar de 

Wetenschappelijke Kerngroep (die staat voor de volledige zeewetenschappelijke gemeenschap).  

 

Gregory Maes: Ik zie dat er een link wordt gemaakt met Nederlandse instituten, maar niet met 

Noord-Franse (zoals IFREMER in Boulogne-sur-Mer). De KULeuven doet veel pogingen om met 

deze Noord-Franse partners samen te werken. Zo is er veel expertise over plankton e.a. die ook 

in LifeWatch kan gebruikt worden. Eric Stienen beaamt.  

 

Jan Mees: in de ToR staat dat de werkgroep Nederlandstalig gehouden wordt; dit vooral voor 

het gemak van werken. Ook is het zo dat het systeem dat zal worden opgezet, ecologisch meer 

aansluit met de Zuid-Nederlandse kust en niet zozeer met rotskusten van de Boulognais en het 

Kanaal. Maar in de ToR kunnen we zetten dat tijdens de eerste vergadering kan nagedacht 

worden over een permanente of tijdelijke opname van andere experten (wie + timing). 

 

Na deze discussie bekrachtigt de Wetenschappelijk Kerngroep formeel de lijst met deelnemers 

voor de Expertengroep LifeWatch.  

 

http://www.lifewatch.be/


 

8. EMODnet 

De Europese Commissie heeft beslist om het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- 

en Datanetwerk (EMODnet) naast VLIZ op de InnovOcean site in Oostende te plaatsen. Met de 

komst van dit netwerk komt er een einde aan de versnippering en zal een unieke rijkdom aan 

gegevens op één verzamelplaats beschikbaar worden. Zo zal men onder meer een Europese 

data-atlas van de zeeën aanmaken. 

EMODnet kadert binnen het Europese initiatief “Mariene kennis 2020". Met dit project wil de 

commissie de rijkdom aan mariene observaties openstellen en zo inzetten op een duurzame 

groei en werkgelegenheid. De Europese zeeën kunnen via duurzame exploitatie voedsel, 

grondstoffen en farmaceutische producten leveren. Via het EMODnet zullen Europese mariene 

gegevens centraal opvraagbaar worden. Deze data vloeien voort uit vele waarnemingen, 

metingen en monsters. Momenteel bevinden de gegevens zich nog in honderden databanken 

over heel Europa. Door de gegevens centraal toegankelijk te maken bij het VLIZ, kunnen allerlei 

kaartlagen voor volledige Europese zeebekkens worden gemaakt. 

 

De Europese Commissie zal twee personen te werk stellen op het secretariaat van EMODnet. 

Daarnaast zal ook VLIZ enkele vacatures uitschrijven ter ondersteuning van EMODnet. VLIZ 

heeft tevens een voorstel ingediend voor de nieuwe oproep voor het biologieportaal. 

  

Jan Mees wil de Wetenschappelijke Kerngroep ervan doordringen dat dit prestigieuze kantoor 

(dat deel uitmaakt van de Europese Commissie) naar Oostende komt. Iets om fier op te zijn! 

Gevolgen:  

- VLIZ krijgt een bijkomende Vlaamse subsidie van 180.000 Euro per jaar om het 

secretariaat te hosten. Hiermee moet het kantoor van het secretariaat uitgebouwd 

worden, alsook het portaal der (thematische deel)portalen van EMODnet gebouwd 

worden en gehost (nood aan servers, personeel ,…) 

- Daarnaast zullen er een aantal mensen (betaald door Europese Commissie) gehuisvest 

worden voor het organiseren van de vergaderingen, het uitschrijven van de tenders ,…  

Opmerking i.v.m. de tender voor het biologische portaal (dat het VLIZ nu in een proefproject 

heeft ontworpen): VLIZ zal hiervoor blijvend kunnen inschrijven. Er is onderzocht of er geen 

belangenvermenging zal ontstaan door zowel het biologisch portaal te organiseren, als het 

secretariaat te huisvesten.  

 

9. Simon Stevin: operationaliteit en duikoperaties 

 

Operationaliteit  

Vloot gaf begin oktober aan dat het aantal opvarenden aan boord van de Simon Stevin tijdens 

dagtochten niet hoger mag zijn dan 20. Met een bemanning van 8 houdt dit in dat de groep 

wetenschappers/studenten niet meer dan 12 personen mag bedragen. In het bestek van de 

aanbesteding van de Simon Stevin staat duidelijk te lezen dat er 20 wetenschappers/ studenten 

moeten kunnen opstappen tijdens de dagtochten. In de beleving van Vloot was dit uitzondering. 

Voor scheepvaartinspectie kan een overschrijding van het aantal opvarenden niet met een 

gemiddelde van 25 educatieve tochten per jaar. 

DAB Vloot heeft daarom een regeling getroffen met scheepvaartinspectie om de educatieve 

tochten te plannen tijdens een vijftal weken per jaar. Tijdens die weken zou dan een 



“toestemming tot afvaart” kunnen worden bekomen. Alle educatieve tochten buiten die weken 

moeten dan beperkt blijven tot 12 wetenschappers/studenten. 

 

André Cattrijsse geeft uitleg over hoe dit misverstand ontstaan is (interpretatiefout 

“opvarenden” t.o.v. “wetenschappers/studenten”). Er is nu geen weg terug, bouwtechnisch 

kunnen we het schip niet meer aanpassen. Indien we ons er niet bij neer zouden leggen, raakt 

de Simon Stevin zijn certificering en classificering kwijt (ISO en ISM-certificering). Deze had de 

Zeeleeuw niet en daarom kon men steeds met 20 personen mee.  

  

Oplossing: Er kan voor 5 weken een speciale aanvraag gedaan worden bij de BMI (Belgische 

Maritieme Inspectie) om deze uitzondering te bekomen. In die weken kunnen dan tot 20 extra 

mensen mee. We zullen de educatieve vaarten zo organiseren dat die in 5 weken te bundelen 

zijn. Die vallen meestal in de periodes maart-april-mei en sept-okt. Er zal goed moet 

gecommuniceerd worden naar alle groepen toe, om met deze timing rekening te houden.  

 

Daarnaast heeft DAB Vloot geld vrijgemaakt om satellietantennes aan boord van de Simon 

Stevin te installeren, waarbij een continue 512kB verbinding mogelijk is tussen schip en wal. 

 

André Cattrijsse legt uit dat deze installatie oorspronkelijk was voorzien om financieel te 

worden gedragen door het VLIZ, maar deze kost zal nu worden gedragen door DAB Vloot.  

 

 

Duikoperaties  

DAB Vloot heeft initiatief genomen om advies in te winnen m.b.t. de al dan niet wenselijke of 

noodzakelijke aanwezigheid van de decompressiekamer aan boord van Simon Stevin tijdens 

duikwerkzaamheden. Een infosessie waarop de duiker-vrijwilligers en de wetenschappelijke 

duikers zijn uitgenodigd, moet de bestaande risicoanalyse ten gronde evalueren. De infosessie 

wordt geleid door een geneesheer-duiker, gespecialiseerd in hyperbare geneeskunde, en een 

mede-auteur van de duikwet. 

 

André Cattrijsse verduidelijkt. Even was er onzekerheid over het wel of niet noodzakelijk zijn 

om een decompressiekamer (en geneesheer) aan boord te hebben. De infosessie door DAB 

Vloot is in de afgelopen week doorgegaan. Er werd uitleg gegeven over de duikprocedure en de 

risicoanalyse. Finaal blijkt een duikdecompressiekamer niet noodzakelijk in ons geval. Het is 

goed dat er nu duidelijkheid en transparantie is.  

  

Oproep: Alle onderzoeksgroepen die duikopdrachten doen met de Simon Stevin moeten zich 

goed informeren.  

Actiepunt 5:Opmerkingen bezorgen op regeling van DAB Vloot m.b.t. educatieve tochten. Aan 

alle leden wordt gevraagd aan te geven wie interesse heeft om deel te nemen aan de infosessie 

m.b.t. duikoperaties. 

 

10. Oproep aankoop apparatuur 

VLIZ zal aan alle wetenschappers eind 2012 een nieuwe oproep lanceren voor de aankoop van 

apparatuur voor zeewetenschappelijk onderzoek. André Cattrijsse licht de procedure toe. 

 

Ten laatste in januari 2013 zal door VLIZ een oproep voor onderzoeksapparatuur uitgestuurd 

worden naar alle leden van de Wetenschappelijke Kerngroep en breder naar de 



onderzoeksgemeenschap. Belangrijk is om het voorstel goed te omschrijven: Wat is nodig? 

Zowel bij aankoop en bij gebruik. Er zal een template worden meegestuurd samen met de 

oproep. Wel is het zo dat de beschikbare financiering in 2013 eerder beperkt is te noemen 

(ong. 200.000 Euro; het exacte bedrag zal worden meegedeeld bij de volgende vergadering na 

goedkeuring van de begroting door de Raad van Bestuur). Na het inwachten van de voorstellen 

zal de Wetenschappelijke Kerngroep zich buigen over de prioriteiten in functie van het budget.  

 

Actiepunt 6: Oproep aan alle leden van de Wetenschappelijke Kerngroep om te zorgen voor een 

maximale verspreiding van deze oproep binnen de eigen instantie  

 

11. Mini-symposium Zuidelijke bocht Noordzee 

VLIZ organiseert jaarlijks een VLIZ Jongerencontactdag. De volgende editie zal doorgaan in 

Brugge op 15 februari 2013. Hier wordt de diversiteit, kwaliteit en relevantie van zee- en 

kustonderzoek in Vlaanderen gemarkeerd met een uitgebreide postersessie en een selectie van 

pitch presentaties. Dit jaar zal de VLIZ Jongerencontactdag worden voorafgegaan door een 

'VLIZ mini-symposium: Marine Waarnemingen in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee’ op 14 

februari 2013 van 14u00 tot 17u30. In bijlage 5 wordt een kaart toegevoegd met het gebied 

van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee met markeringen voor de belangrijke 

onderzoeksfaciliteiten en –instituten die we als partners beschouwen. Tijdens dit 

minisymposium zal een overzicht gegeven worden van de belangrijkste mariene observaties die 

in deze zone lopen alsook van toekomstige uitdagingen. Dit mini-symposium zal de aanzet 

vormen voor een mogelijke toekomstige samenwerking tussen alle mariene onderzoekscentra 

en observatiesystemen gelegen in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee.. 

 

Gregory Maes vraagt zich af waarom deze partners geselecteerd zijn. Waarom NIOZ en niet 

IMARES, bijvoorbeeld? Waarom andere disciplines en andere spelers niet aan bod laten komen? 

Ook Rudy Herman vraagt waarom Noord-Duitse instituten niet zijn mee genomen.  

Jan Mees verduidelijkt dat na interne discussie in VLIZ de voorkeur werd gegeven aan deze 

partners, omdat (1) deze partners beschikken over een eigen onderzoeksvaartuig, en/of (2) met 

deze partners de grootste kans op een samenwerking bestaat qua uitwisseling van studenten, 

scheepstijd … VLIZ wil immers de samenwerking bevorderen met deze buren. Het is de 

bedoeling dat de directeurs komen spreken over hun activiteiten. VLIZ zal nog voor kerstmis de 

uitnodigingen doorsturen.  

 

12. Samenwerkingsovereenkomsten: Kenia, Chili, NIOZ, Vlaamse Hydrografie en 

KULeuven@KHBO – Flanders’ Maritime Cluster – POM West-Vlaanderen 

 

Kenia 

Van 26 t.e.m. 29 november is een Keniaanse delegatie van 7 personen naar Oostende gekomen 

voor een bespreking m.b.t. de eventuele overname van het onderzoeksschip Zeeleeuw. Jan Mees 

geeft een toelichting bij het programma en de besprekingen van die week. 

 

In oktober 2012 is het VLIZ naar Mombasa gegaan om een samenwerkingsovereenkomst te 

ondertekenen met het KMFRI (Kenya Marine and Fisheries Research Institute). VLIZ heeft 



ondertussen iemand aangeworven voor 6 maand om de data- en informatie-archeologie te doen 

van de eerdere Belgische samenwerking en onderzoeksresultaten.  

In de marge werd toen door de voorzitter van het VLIZ (Gouverneur Carl Decaluwé) de 

mogelijkheid geopperd het oude onderzoeksschip Zeeleeuw aan dit instituut over te dragen. Bij 

terugkeer gaf hij opdracht te onderzoeken of dit mogelijk was. Minister Crevits heeft zich 

ondertussen akkoord verklaard met deze schenking (in plaats van een verschroting t.w.v. 

100.000 Euro). Vervolgens is er een hoge Keniaanse delegatie het schip komen onderzoeken 

(26-29.11.2012). Dit werd als positief ervaren en de overdracht wordt momenteel geregeld. 

Langs de volledige Afrikaanse oostkust is er geen enkel onderzoeksvaartuig aanwezig. 

Momenteel zijn er dan ook weinig tot geen data van buiten het rif. In dit tweede leven zal de 

Zeeleeuw ingezet kunnen worden door onderzoekers van de hele Oost-Afrikaanse kust of zullen 

andere instituten ter wereld deze kunnen gebruiken tegen betaling. Opportuniteiten ook voor 

Belgische wetenschappers! 

 

Mogelijke taken voor het VLIZ: communicatie over de transit, opleiding aan boord over het 

organiseren en nemen van oceanografische stalen ...  

 

Chili 

Ann-Katrien Lescrauwaet en Rudy Herman zijn begin november 2012 gedurende tien dagen 

naar Chili afgereisd om bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden tussen Chili en 

België te bespreken. In het bijzonder zal er samengewerkt worden in het kader van ICOS. Jan 

Mees geeft een toelichting bij het programma en de besprekingen van die week. 

 

Rudy Herman geeft extra uitleg: o.a. over het feit dat de data die daar gegenereerd worden ook 

te gebruiken zijn in de ICOS databanken. Het is reeds lang een land waarmee Vlaamse 

onderzoekers op diffuse wijze samenwerkingen mee hadden: zo wordt er al samengewerkt 

rond het gezamenlijk uitwerken van indicatoren voor de ganse Pacifische kust van Zuid-Amerika 

en rond virusinfecties in de aquacultuur van mossel.  

 

De Wetenschappelijke Kerngroep geeft de toestemming om dit samenwerkingsakkoord verder 

uit te gaan werken.  

 

NIOZ 

VLIZ en NIOZ hebben een voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die als bijlage 

7 wordt toegevoegd. Op 9 januari 2013 vindt de ondertekening plaats te Oostende. 

 

Let op dat de tekst van de samenwerkingsovereenkomst in bijlage finaal is; er kan niets meer 

aan gewijzigd worden. Maar de tekst is al uitvoerig ter sprake gekomen op deze vergadering – 

met inbreng van de Wetenschappelijke Kerngroep. Let erop dat de beide instituten een 

vergelijkbare structuur hebben: het NIOZ is een stichting, het VLIZ een vzw.  

 

Deze versie zal ondertekend worden op 9 januari 2013 om 16:30 op een kleine 

ondertekeningsceremonie, waar de directeur, de voorzitter en enkele senior scientists van beide 

instituten zullen aanwezig zijn. Iedereen welkom!  

 

Vlaamse Hydrografie 

Het VLIZ heeft sinds 2003 een samenwerkingsovereenkomst lopen met MDK-afdeling Kust m.b.t. 

de ontsluiting en uitwisseling van wetenschappelijke informatie en de exploitatie van 

meetgegevens  

van getijgebonden systemen, inclusief het Meetnet Vlaamse Banken.  



Deze samenwerkingsovereenkomst was aan een herziening toe. Op 25 oktober 2012 vond een 

overleg plaats tussen VLIZ en MDK-afdeling Kust, waarna een voorstel van herwerkte 

samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt die als bijlage 8 wordt toegevoegd. 

 

Het is niet dringend, maar het was wel nodig om deze samenwerkingsovereenkomst met 

betrekking tot Meetnet Vlaamse Banken te herbekijken. Het was een van de eerste 

overeenkomsten die het VLIZ ooit heeft afgesloten (met de toenmalige Dienst ter Kust van 

AWZ); later werd ze onder Jan Strubbe uitgebreid naar alle tijgebonden meetsystemen. 

Ondertussen bestaat de originele rechtsstructuur niet meer en was de samenwerking wat stroef 

geworden (vooral naar aanleiding van een incident in een doctoraatsthesis over de 

herkenbaarheid van de oorspronkelijke data-eigenaar).  

 

VLIZ zat samen met afdelingshoofd Kathleen Beernaert om de samenwerking terug te activeren. 

Deze bijeenkomst was positief en leidde tot een draft overeenkomst (in bijlage). In rood staan 

alle aanpassingen t.o.v. de versie van 2003. Het komt erop neer dat afdeling Kust de eerste 

verspreider is van de data; VLIZ kan deze data enkel verspreiden naar de wetenschappelijke 

wereld, met uitdrukkelijke uitzondering van golfspectra en historische gegevens).  

 

De Wetenschappelijke Kerngroep adviseert positief en geeft de toestemming om dit  

samenwerkingsakkoord te finaliseren.  

 

Actiepunt 8: er wordt afgesproken dat het VLIZ tevens werk maakt van de heropfrissing van de 

samenwerkingsovereenkomst met het Waterbouwkundig Laboratorium (WatLab). 

 

KULeuven@KHBO – Flanders’ Maritime Cluster – POM West-Vlaanderen 

Het doel van deze samenwerking is om voldoende kritische massa aan innovatieve en 

performante maritieme toeleveranciers op te bouwen voor de ontwikkeling van een cluster rond 

offshore wind en andere vormen van blauwe energie.  

De provincie West-Vlaanderen zal hierbij via de POM middelen ter beschikking stellen om 

iemand aan te werven om een studie te maken van ROV’s. Deze studie omvat: 

- Analyse van de betrouwbaarheid en de redundantie van de telecommand en de 

telemetrie van een ROV; 

- Analyse van de betrouwbaarheid van de signaalcaptatie, verwerking en transmissie 

o.i.v. de specifieke omgevingsomstandigheden (trillingen, schokken, temperatuur, zoute 

omgeving); 

- Mogelijkheden tot uitbreiding van de uitrusting van een ROV met specifieke monitoring 

apparatuur; 

- In functie van de eventuele inzet van AUV’s (Autonomous Underwater Vehicles) met 

aandrijving van batterijen: analyse van het (elektrisch) energieverbruik van de 

aandrijving, dit in het perspectief van de momenteel snel evoluerende ontwikkeling van 

de batterijtechnologie en hoog-rendementsmotoren voor elektrische aandrijving. 

KULeuven@KHBO zorgt hierbij voor de technische ondersteuning. 

VLIZ ondersteunt de organisatie door twee seminaries per jaar organiseren om de kennis te 

verspreiden naar de bedrijven, die i.s.m. KULeuven@KHBO en Flanders’ Maritime Cluster 

georganiseerd worden. Een samenwerkingsovereenkomst is in opmaak. 

 

 

 

André Cattrijsse vult nog aan dat deze samenwerking vanaf begin 2013 in voege kan treden.  



Jaak Monbaliu juicht dit initiatief zeer toe, maar vraagt zich toch af of dit juridisch wel mogelijk 

is. Vanaf september 2013 bestaan hogescholen immers op zich niet meer, en zal enkel nog de 

rechtsaansprakelijkheid ”associatie” bestaan.  

Jan Mees stelt dat we deze institutionele samenwerking dan best in de koepelovereenkomst als 

“met de associatie” omschrijven.  

 

Principieel is de Wetenschappelijke Kerngroep akkoord met het uitwerken van het 

samenwerkingsakkoord, mits bovenstaande aanpassing. 

 

 

13. Varia 

Rondvraag: zijn er nog varia vanwege de leden? 

 

Rudy Herman wil op volgende vergadering graag een agendapunt rond Mariene Biotechnologie, 

waarin de initiatieven die momenteel ontstaan ter discussie kunnen gelegd worden. Het Vlaams 

Biotechnologieplatform (nu behartigd door VLIZ-medewerkster Fien De Raedemaecker) heeft 

momenteel een ERA-net rond Mariene Biotechnologie in ontwikkeling, die in februari moet 

ingediend worden. Het VLIZ zal hier terug de Vlaamse onderzoeksgemeenschap in 

vertegenwoordigen.  

 

Rudy Herman meldt ook een belangrijke wedstrijd in de VSA rond synthetische biologie (is hét 

nieuwe “emerging” onderzoeksveld). EWI heeft de Vlaamse participatie aan deze wedstrijd 

doorgeschoven naar het VLIZ om een mariene Synthetic Biology inzending te doen. We moeten 

goed nadenken over wat we zullen indienen en zo de Mariene Biotech in Vlaanderen stimuleren.  

 

Voorstel voor nieuwe data wordt rondgestuurd naar alle leden in de loop van de komende 

weken:  

29.03.2013 Kerngroep WetCom op verplaatsing in VITO vanaf 12u00 

21.06.2013 Klankbordgroepvergadering vanaf 14u00 te Oostende, InnovOcean site 

25.10.2013 Kerngroep WetCom vanaf 14u00 te Gent in ‘t Pand 

13.12.2013 Kerngroep WetCom vanaf 14u00 te Gent in ‘t Pand 

 

 

 

 

 

 


