
Verslag vergadering van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ van 
vrijdag 17 oktober 2014, 14.00 uur, “Prior”-zaal van het “Pand” (Onderbergen), Gent 

Aanwezig  
Colin Janssen (voorzitter), Jan Mees(1) (directeur VLIZ), Natalie Beenaerts* (UHasselt), Ilaria Coscia* 
(KU Leuven), Roger Dijkmans (VITO), Gudrun De Boeck* (UA), Mark Kochzius* (VUB), Patrick Meire 
(UA), Tina Mertens(1) (VLIZ), Hans Polet (ILVO), Eric Stienen*(INBO), Ann Vanreusel (UGent), Gert 
Verreet(1) (EWI). Verslag: Jan Seys(1) (VLIZ).  

Verontschuldigd 
Tom Artois (UHasselt), Frank Dehairs (VUB), Bart Deronde* (VITO), Loreto De Brabandere (VUB), Fien 
De Raedemaecker(1) (VLIZ), Julien De Rouck* (UGent), Nancy Fockedey* (VLIZ), Jaak Monbaliu 
(KULeuven), Frank Mostaert (WL), Marnix Pieters (AOE), Bart Sonck* (ILVO), Patrick Sorgeloos 
(UGent), Jurgen Tack (INBO), Erik Toorman* (KULeuven), Toon Verwaest* (WL), Steven Vinckier 
(VMM), Filip Volckaert (KULeuven), David Van Rooij* (UGent), Marleen Van Steertegem* (VMM).  
* plaatsvervangers
(1) waarnemers 

Rapporteur: Jan Seys & Tina Mertens 

De bijlagen zijn terug te vinden via deze link: http://www.vliz.be/docmanager/ 
Username: WetCom; Paswoord: vliz 

De voorzitter leidt de vergadering in en verwelkomt de nieuwe leden, Ilaria Coscia en Gert Verreet, 
die zichzelf kort introduceren. 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

De agenda wordt goedgekeurd. Agendapunt 3 wordt op het einde van de vergadering
behandeld.

2. Verslag vergadering kerngroep van 11.04.2014: goedkeuring en overlopen actiepunten

Bijlage 1

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen  Bijlage 2

4. VLIZ in regeerakkoord en beleidsbrieven Vlaamse regering Bijlage 3

In het kader van het Compendium voor Kust en Zee werd een vertaalslag gemaakt van de
relevante passages in het Vlaamse en het federale regeerakkoord voor de mariene
wetenschappen. Deze mededelingen zijn te vinden op de nieuwsrubriek van de website
www.compendiumkustenzee.be. Jan Mees licht deze passages nader toe. Het VLIZ wordt in
het Vlaamse regeerakkoord twee maal vermeld (i.v.m. nieuwe vestiging en i.h.k.v.
samenwerking met ILVO).
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Hans Polet geeft aan dat deze laatste passage een stimulans kan zijn om een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst te onderhandelen. Jan Mees meldt dat er in dit verband een 
afspraak tussen beide instellingen wordt voorbereid.  

Actie: VLIZ schrijft de nieuwe administrateur-generaal van ILVO aan om de verdere 
samenwerking te bespreken.  

Elke instelling, inclusief VLIZ, kreeg de boodschap dat er dient bezuinigd te worden analoog 
aan wat de wetenschappelijke instellingen te wachten staat. Wetenschap & innovatie blijft 
dus niet gespaard. Belangrijk is ook wat er gebeurt in het marien wetenschappelijk 
landschap in bredere zin (samengaan van AO en IWT in één Agentschap voor Ondernemen 
en Innovatie, met nog onduidelijke impact op beurzen en SBO; Hercules stichting naar FWO; 
reduceren financieringskanalen met risico op verschraling onderzoek). Een gedeelde 
bezorgdheid hierover ten aanzien van het marien wetenschappelijk onderzoek lijkt op zijn 
plaats. 

Het federaal regeerakkoord geeft een weinig rooskleurig plaatje voor (zee)wetenschappelijk 
onderzoek. De vervanging van de RV Belgica wordt niet uitgesloten maar ook niet concreet 
gemaakt, wat in budgettair moeilijke tijden niet veel goeds doet vermoeden. 
Ruimteonderzoek wordt dan wel weer opgevangen in een apart agentschap en dus 
gevrijwaard. Instellingen ressorterend onder Belspo krijgen meer “autonomie”. Daarnaast 
wordt de POD Wetenschapsbeleid afgeschaft en elders als algemene directie geïntegreerd. 
De vrees bestaat dan ook dat het enige eigen financieringskanaal voor zeeonderzoek (cfr 
‘Brain’) wordt afgevoerd. Ook hier dus reden tot bezorgdheid. 

Roger Dijkmans wijst ook op de cash-problemen bij de Europese Commissie, met 
repercussies zelfs voor lopende FP-7 projecten. Ook Nederland kent grote problemen, 
bijvoorbeeld bij het NIOZ die o.a. de financiering van het onderzoeksschip Pelagia ziet 
worden drooggelegd. 

5. EurOCEAN: Rome Declaration Bijlage 4

Vorige week vond de EurOCEAN conferentie plaats in Rome (7-9 oktober 2014)
georganiseerd door de European Marine Board i.s.m. de Europese Commissie. Dit event
wordt elke vier jaar georganiseerd en de vorige editie vond plaats in Oostende in 2010.
Tijdens de conferentie worden voordrachten gegeven door hoogstaande mariene
onderzoekers vanuit Europa over belangrijke toekomstige uitdagingen voor de mariene
onderzoekswereld. En net zoals bij de afgelopen edities van EurOCEAN werd ook nu weer
een verklaring opgemaakt die overhandigd werd aan de Europese Commissie met als doel
beleidsmakers te informeren over de mariene thema’s waarop ingezet moet worden in de
toekomst.

Jan Mees, sinds kort ook chair van de European Marine Board, licht het ontwikkelingsproces
van de Rome Declaration toe en benadrukt het belang van dit document voor de
eerstvolgende 3-4 jaar. Gert Verreet benadrukt dat o.a. EMODnet, om mobilisatie van
mariene data te stimuleren, genoemd wordt als instrument waarin de volgende jaren
blijvend zal worden geïnvesteerd vanuit Europese hoek (à 20 miljoen EUR/jaar).

6. Infrastructuur en monitoring Bijlage 5

a. Scheepstijd
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Het beschikbaarheidsschema voor de RV Simon Stevin voor 2015 werd opgemaakt en 
reeds deels ingevuld op basis van de aanvragen die ontvangen werden. Dit komt neer op 
een dagelijkse inzet van max 10 uur, met daarbovenop 40 nachten op zee tijdens 
vastgelegde weken. Er blijkt enige onduidelijkheid over de mogelijkheden naar 
educatieve tochten vanuit de universiteiten (“tijdsvensters”). 
 
Ann Vanreusel vraagt waarom geen vaartijd voor de studenten van Oceans & Lakes (via 
Jan Vanaverbeke) ingepland werd.  
 
Actie: VLIZ informeert bij André Cattrijsse over aanvraag voor scheepstijd door Jan 
Vanaverbeke 
 
 
Gert Verreet benadrukt dat, ook al volstaat de beschikbare scheepstijd vandaag, er 
blijvend nood is aan een referentie- en afwegingskader voor aangevraagde scheepstijd. 
Colin Janssen stelt voor de expertengroep hierrond samen te roepen om dit verder op te 
volgen. 
 

Actie gevraagd: 

Aan alle leden wordt gevraagd om het beschikbaarheidsschema 2015 goed te keuren.  

Beslissing: 

Het beschikbaarheidsschema 2015 wordt goedgekeurd. 

Actie: 
De expertengroep RV Simon Stevin wordt samengeroepen om afwegingskader 
scheepstijd verder uit te werken.  
 

 

b. ROV container 

VLIZ beschikt over een container met video wall voor de ROV Genesis. VLIZ bereidt ook 
een investering voor in een nieuwe container voor de ROV. Deze container moet 
modulair worden ontworpen en zowel de grote lier voor de ROV als de nodige stockage 
ruimte voor grote campagnes aan boord van grote onderzoeksschepen kunnen 
accommoderen. Aan boord van de RV Simon Stevin hoort dan enkel de container met 
controlekamer en de winch. 
 

c. Apparatuur  

Offertes voor een vibrocorer werden ontvangen van 3 bedrijven. De selectie gebeurt 
vóór eind 2014. Tot aankoop werd beslist toen deze zomer, bij een staalname aan boord 
van de Zeetijger met de vibrocorer van Afdeling Maritieme Toegang, dit specifieke 
toestel niet geschikt bleek te zijn voor de gestelde doelen (op volle zee, in harde & grove 
sedimenten boren). 
 
De geplande investering in zeewatertanks is technisch volledig voorbereid en een laatste 
aangepaste offerte van de firma Fleuren & Nooijen wordt medio oktober ingewacht 
waarna de investering in twee tanks en de buffertanks zal worden uitgevoerd (100.000 
EUR). Hans Polet vraagt toelichting naar het toegepaste design. 
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Actie: Hans Polet neemt contact op met André Cattrijsse om design zeewatertanks te 
bespreken. 
 
De meetboei die VLIZ in juni liet uitleggen nabij het artificieel rif t.h.v. het C-Power 
windmolenpark op de Thornton bank is terug aan land gebracht. Na een eerste bezoek in 
juli was, behalve lichte schade aan de toegangsdeur tot het elektronica-compartiment 
van de boei, alles nog operationeel. Het slechte weer in augustus liet niet toe om de boei 
opnieuw te bezoeken. Begin september werd tijdens het volgende bezoek vastgesteld 
dat alle sensoren verdwenen waren. Na evaluatie met de boeileverancier (OSIL) werd 
geconstateerd dat een slecht ontwerp hiertoe zeer waarschijnlijk aan de basis ligt. OSIL 
heeft recent bevestigd dat ze het ontwerp en de nodige herstellingen aan de boei 
kosteloos zullen uitvoeren maar de verloren sensoren niet zullen vergoeden. Vervanging 
voor de sensoren wordt nu voorbereid en een nieuw ontwerp voor montage wordt door 
OSIL opgestart. VLIZ verwacht binnen een drietal maanden alles terug operationeel te 
krijgen. Daarnaast is data-transmissie vanop volle zee, met de hulp van C-Power, 
gerealiseerd.  
 
Meer informatie m.b.t. de aankoop van apparatuur staat in de informatieve bijlagen. 

 

d. Woonhuis MSO 

De renovatiewerken van het woonhuis zijn, op een paar kleine taken na, uitgevoerd. 
Voorlopige oplevering geschiedde op 1 oktober. In principe is het woonhuis nu klaar voor 
gebruik (bv. studentenwerk, tijdelijke kantoorruimte,…). Aanschaf van meubilair moet de 
ontvangst – geen overnachting - van studentengroepen mogelijk maken. Het chemische 
lab voor het onderhoud en de calibratie van de toestellen voor ICOS is operationeel. 
 
Eric Stienen vraagt naar de stand van zaken voor opslag materiaal en naar het gebruik 
van ruimtes door anderen, cfr. reeds jaren door INBO gebruikt voor winteropslag 
veldmateriaal kustvogelonderzoek.  
 
Actie: het masterplan rond gebruik/inrichting MSO wordt nogmaals rondgestuurd naar 
allen, ter informatie. 
 

e. Vogelkooi 

UGent wou de investering in een vogelkooi voor experimenteel onderzoek naar 
meeuwen verplaatsen van Gent naar het serrecomplex in De Haan. Na studie en overleg 
met ANB & Afdeling Kust werd besloten om de vogelkooi niet te bouwen op het 
serrecomplex. Finaal zou VLIZ in de bouwaanvraag de afbraak van de constructie tegen 
uiterlijk 2020 moeten garanderen en nadien het droog duinboshabitat moeten 
herstellen. Het terrein valt binnen Habitatrichtlijngebied en werd door ANB 
geïdentificeerd als gebied waar potentieel aan de Europees opgelegde habitat 
instandhoudingsdoelstellingen dient te worden tegemoet gekomen. UGent zou ook 
bereid zijn om de vliegkooi te bouwen op de terreinen van het VOC te Oostende. VLIZ 
wil, op deze locatie, middels een gebruiksovereenkomst tussen de drie partijen bijdragen 
tot het bouwen van de vogelkooi die het onderzoek m.b.t. de LifeWatch infrastructuur 
zal helpen ondersteunen (gebudgetteerd 65.000 EUR). 
 

7. Strandobservatienetwerk Bijlage 6 
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Jan Seys licht dit project, passend binnen ‘Filantropie’ toe. De vrijwilligers die betrokken zijn 
bij het strandobservatienetwerk incl. twee jobstudenten hebben enkele meetcampagnes 
uitgevoerd om de handleiding op punt te stellen. Deze is klaar en wordt in een oplage van 
500 ex. in het najaar gedrukt. De handleiding schetst het algemene kader waarbinnen het 
Belgische strandobservatienetwerk functioneert en biedt de ingeschakelde vrijwillige 
“SeaWatchers” een houvast inzake doel, te hanteren methodiek en beoogde resultaten. 
Bedoeling voor elk van de SeaWatchers is om minstens één maal per seizoen een vaste 
strandsectie te monitoren. Er worden 10 parameters  (optioneel 4 extra) opgemeten die iets 
zeggen over de toestand van de zee. De data belanden in een databank. Meer informatie 
vindt u in bijlage 6. 
 

8. Filantropie Bijlage 7 

Op 2 juli 2014 ontving VLIZ een gunstige beslissing vanwege de minister voor Financiën om 
erkend te worden i.h.k.v. belastingvermindering voor giften in geld als instelling voor 
wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt in dat VLIZ voor de periode 2013-2014 erkend wordt. 
Een nieuwe aanvraag voor een verlenging van deze erkenning werd ingediend. Er werd een 
folder in het Nederlands en Engels geproduceerd om informatie i.h.k.v. filantropie aan de 
geïnteresseerde burger te verschaffen. 
 
Ann Vanreusel heeft een praktisch vraagje: zal het VLIZ op basis van de beschikbare 
middelen calls organiseren? Colin Janssen antwoordt dat dit afhankelijk is van de 
vrijgemaakte middelen, en dat in elk geval alles zeer transparant in de schoot van de 
Wetenschappelijke Commissie zal worden besproken. Jan Mees verwijst ook naar een nota 
eerder rond dit thema besproken.  
 

9. Vlaamse onderzoekers meer betrekken in IOC activiteiten 

Het projectkantoor van UNESCO, het IOC Project Office for IODE, is gevestigd op de 
InnovOcean site waar ook het VLIZ is gehuisvest. Vlaanderen is één van de hoofdsponsors 
van UNESCO, via twee UNESCO Trust Fondsen, waarvan één ter ondersteuning van 
wetenschappelijke samenwerking  (“FUST”). Daarnaast is er de steun voor het kantoor en 
het lidmaatschap. Daartegenover staat de verwachting dat mede hierdoor Vlaamse 
onderzoekers betrokken worden in programma’s en workshops van IOC. Om dit nieuw leven 
in te blazen, is er een oproep om Vlaamse onderzoekers meer te betrekken in UNESCO 
werkgroepen. Hiertoe zal Peter Pissierssens worden uitgenodigd tijdens de volgende 
meeting van de Wetenschappelijke Commissie. 
 
Gert Verreet voegt hieraan toe dat de outreach en communicatie-impact van de projecten 
onder FUST als relatief beperkt wordt ervaren en dat in het kader van de Vlaamse werking 
omtrent Unesco (Vlaamse Unesco Commissie) verder gewerkt zal worden om de resultaten 
zichtbaarder te maken. . Er zal dus vanuit de Vlaamse overheid een vernieuwde oproep zijn 
om wetenschappers in contact te brengen met de UNESCO-initiatieven. In 2015 zullen er 6 
nieuwe projecten (4 jaar looptijd) starten, o.a. over volgende thema’s:  
• Ocean training  
• Caribbean marine atlas 
• Gebruik van wetenschappelijke data en informatie, o.a. opmaak van 
biodiversiteitsindices gebaseerd op het Ocean Biogeographic Information System (OBIS) om 
evaluaties van het mariene milieu op wereldschaal te ondersteunen 
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Jan Mees verduidelijkt dat deze initiatieven jonge postdoctoraatsstudenten de mogelijkheid 
bieden om betrokken te worden binnen het UNESCO-netwerk om zo hun eigen netwerk te 
verruimen. 
 
Actie: Peter Pissierssens (IOC Project Office for IODE) wordt uitgenodigd om toelichting te 
geven n.a.v. de volgende vergadering van de Wetenschappelijke Commissie. 
 

10. Update ESFRI Roadmap, incl. Flemish node LTER Europe  

Jan Mees licht toe. ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) is zeer 
belangrijk voor de marien wetenschappelijke wereld (bv. Research infrastructuren in 
opbouw LifeWatch, ICOS, EMBRC, …). De ESFRI Roadmap wordt hernieuwd tegen eind 2014 
en vanaf 2015 volgen er (twee-)jaarlijkse updates. Er wordt gewerkt naar meer ESFRI’s die 
finaal ook daadwerkelijk uitmonden in de oprichting van een ERIC. Ook het aantal en de 
duur van de projecten wordt beperkt (max. 10 jaar op de roadmap). Als marien 
wetenschappelijke community kan gezamenlijk ongetwijfeld gewicht in de schaal worden 
gelegd.  
 
Ann Vanreusel vraagt of er gevolgen zijn voor reeds aangemelde initiatieven. Voor de 
genoemde initiatieven (EMBRC, LifeWatch,…) vormt dit geen probleem, bevestigt Jan Mees. 
 
Vanuit INBO werd de wens geopperd om een Vlaamse node op te richten binnen LTER. Een 
ESFRI infrastructuur is een van de mogelijke werkvormen.  
 

11. Expertengroep Kustdynamiek Bijlage 8 

Tina Mertens licht toe. Er werd verder vorm gegeven aan het SBO-projectvoorstel. De 
eindgebruikersgroep kwam reeds tweemaal samen en heeft goede input gegeven om het 
projectvoorstel beter vorm te geven. De nieuwe call staat open en voorstellen moeten ten 
laatste 9 januari 2015 (12u) ingediend worden. 
 
Patrick Meire geeft aan dat het project weinig/geen melding maakt van nieuwe concepten 
rond “building with nature”, waardoor hij verstek heeft moeten laten gaan. Deze 
bezorgdheid wordt meegenomen binnen de schoot van de expertengroep. 
 

12. PlaneetZee@work: oproep bijdrage editie 2  

Jan Seys licht toe. Het intussen bekende digitale leerplatform www.planeetzee.be, reeds 
jaren door het VLIZ i.s.m. wetenschappelijke groepen gedragen t.b.v. 15-18 jarige leerlingen, 
wordt uitgebreid met doe-activiteiten geënt op het concept van het intussen afgelopen 
maar zeer succesvolle ‘Scientists@work’. Hiertoe werd contact opgenomen met de 
organisatoren (VIB) van dit educatieve biotechnologische succesnummer, die het idee 
gunstig onthaald hebben. De 10 plaatsen voor de eerste editie ‘PlaneetZee@work ‘ zaten in 
een mum van tijd vol. Nu volgt een oproep aan wetenschappers voor deelname aan de 
tweede editie. Het engagement van de wetenschapper is om gedurende één dag een klas 
leerlingen te ontvangen, en na een intro/rondleiding, een specifieke vraagstelling/opdracht 
voor te bereiden en samen met de leerlingen uit te werken. De leerlingen dienen hiervan 
een verslag te maken. 
 

Actie: Wetenschappers die interesse hebben om mee in te stappen in dit succesprogramma 
voor het academiejaar 2015-16, dienen hun bereidheid kenbaar te maken aan Jan 
Seys/Evy Copejans. 
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13. ERA-net marine biotech: call Bijlage 9 

Het ERA-net Marine Biotech heeft een call gelanceerd voor nieuwe onderzoeksprojecten. 
Een vooraankondiging van de oproep vindt u in bijlage 9. De finale documenten zullen op 20 
oktober 2014 beschikbaar zijn. In het kader van deze call vond een infosessie  plaats 'Eerste 
oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET’ op 15 oktober 
2014. Daarenboven organiseert het ERA-NET Marine Biotech een stakeholder meeting in 
Lissabon op 28 en 29 oktober 2014 (meer informatie: 
http://www.marinebiotech.eu/stakeholder-meeting). Gert Verreet voegt hieraan toe dat er 
een realistische kans is dat Vlaanderen hierin een rol kan spelen. Zie ook 
www.marienebiotechnologie.be voor  meer informatie. 
 

14. Jongerencontactdag: ‘meet the company’ en VLIZ-prijzen 
Tijdens de Jongerencontactdag 2014 vond een jobbeurs plaats. Gezien de opmerkingen die 
VLIZ ontving van de deelnemers, werd de formule voor de volgende editie op 20 februari 
2015 lichtjes aangepast. Deelnemende bedrijven kunnen hun werking in een 1 minuut 
durende elevator pitch voorstellen tijdens het plenaire deel, alsook een stand opzetten. 
De aankondiging voor de VLIZ-prijzen werd op 6 oktober aangekondigd per mail alsook op de 
VLIZ-website. Deelnemers kunnen tot 30 november hun dossier indienen. 

15. Samenwerkingsverbanden: Bijlage 10 

a. Flanders’ Maritime Cluster 

De samenwerkingsovereenkomst VLIZ-FMC werd goedgekeurd en zal binnenkort 
ondertekend worden. 

 

b. KMFRI: 27-29 oktober 2014 conferentie 

Op 27-29 oktober gaat er een VLIR-INCO conferentie door in Kenia. Het programma staat 
zo goed als vast en kan geraadpleegd worden via de website: 
http://www.vliz.be/kenya/international-conference-2014. De conferentie gaat door in 
het North Coast Beach Hotel in Kilifi (27 km ten Noorden van Mombasa). Ongeveer 50 
deelnemers (academici, beleidsmakers, studenten en andere actoren betrokken in 
mariene wetenschappen) uit Vlaanderen, Kenia en de Indische Oceaan regio (Zuid-Afrika, 
Tanzania, Maleisië, Maldiven, Mozambique, Vietnam, Australië, China) hebben 
bevestigd. Aan de conferentie in Kenia zal een tweedaagse training gekoppeld worden 
aan boord van de RV Mtafiti, georganiseerd door VLIZ en KMFRI. 
 

c. Ministerie van Defensie: duikopdrachten 

Jan Mees licht toe. Op 10 oktober vond een overleg plaats tussen VLIZ en het Ministerie 
van Defensie. Zij beschikken over een pool van een 100-tal duikers die ingezet kunnen 
worden om vanop de RV Simon Stevin duiken uit te voeren i.h.k.v. hun training maar met 
een toegevoegde waarde voor wetenschappelijk onderzoek. Er zal verder worden 
geëxploreerd hoe deze samenwerking kan worden uitgediept en geformaliseerd. 
 
Marc Kochzius vraagt naar de huidige toestand van verzekering bij wetenschappelijke 
duikers. Jan Mees licht toe dat momenteel enkel duikers verbonden aan de Universiteit 
Gent en aan de Vlaamse overheid toestemming krijgen om te duiken vanop de RV Simon 

7

http://www.marinebiotech.eu/stakeholder-meeting
http://www.marienebiotechnologie.be/
http://www.vliz.be/kenya/international-conference-2014


Stevin. Vrijwillige duikers worden niet langer toegestaan. Militaire duikers hebben een 
eigen verzekering. Hun mogelijke inzet biedt m.a.w. een mogelijke oplossing. 

d. Davidsfonds m.b.t. WO I

Jan Seys licht toe. VLIZ werd benaderd om mee te werken aan een boek over WO I van 
het Davidsfonds.  Op dit moment werken zij aan een reeks (‘Spiegel van de Grote 
Oorlog’) van 12 boeken over de Grote Oorlog. Boek 5 gaat over de ‘Belgische kust, WO I-
erfgoed van De Panne tot Knokke’. Hiervoor wensen zij informatie en beeldmateriaal uit 
de Grote Rede “de Groote Oorlog en de Zee” te putten in ruil voor 6 pagina’ s over VLIZ 
en gratis boeken van de reeks voor de auteurs. 

e. Falck opleidingen

Falck Safety Services Belgium vestigde zich recent aan de Esplanadestraat 1 te Oostende 
(nabij ligplaats RV Simon Stevin). Zij bieden sinds september opleidingen aan voor de 
maritieme sector, offshore- en windmolensector en industrie. Meer info: 
http://www.falck.be/nl/safetyservices/  

16. Beleidsinformerende nota Japanse oester Bijlage 11

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) stuurde op 20 augustus 2014 een 
Parlementaire Vraag per e-mail door naar VLIZ, gesteld door de heer Jos De Meyer, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger CD&V. INBO ontving deze vraag op 19 augustus 2014 van het kabinet 
van Joke Schauvliege (Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw). De vraag polst naar 
het voorkomen van de Japanse oester aan de Belgische kust en de risico’s hieraan verbonden 
voor waterrecreanten en het ecosysteem. Tevens wordt gepolst naar mogelijke 
beheersmaatregelen. VLIZ heeft in samenwerking met enkele experten een antwoord opgemaakt 
dat in een Beleidsinformerende Nota gegoten werd (beschikbaar op 
http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-nota-s-bins)  

17. Varia

Gert Verreet meldt dat JPI Oceans binnenkort meer concrete opportuniteiten voor onderzoek 
bekend zal maken, die mogelijk interessant zijn voor mariene wetenschappers. 

Actie: Gert Verreet brengt hieromtrent verslag tijdens volgende vergadering 
Wetenschappelijke Commissie. 
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