
 
 
 

Wetenschappelijke Commissie VLIZ 
 

- eerste vergadering van de klankbordgroep - 
 

donderdag 16-06-2011, 14u-16u30, InnovOcean, Oostende 
 
 
 
Geannoteerde agenda: 
 

De bijlagen kunnen gedownload worden via deze link: 
http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/WetCom_Klankbordgroep  

1. Verwelkoming door voorzitter Prof. Dr. Colin Janssen 

 

2. Goedkeuring van de agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden 

Rondvraag: zijn er bijkomende agendapunten? 

 

3. Activiteitenrapport 2010 

Aan de hand van een powerpointpresentatie worden de hoogtepunten van de VLIZ 
activiteiten in 2010 overlopen. De deelnemers ontvangen – op het einde van de 
vergadering en als eersten – het Jaarboek 2010. 

 

4. Plannen en ambities VLIZ 2011-2015 en visie 2030 

Het VLIZ sluit binnenkort een nieuwe beheersovereenkomst af met de Vlaamse en 
provinciale overheden. Hierin worden strategische doelstellingen, mandaten en 
activiteiten vastgelegd voor de periode 2011-2015. 

Jan Mees schetst het traject dat het VLIZ heeft afgelegd om tot de 
ontwerpovereenkomst te komen, geeft inzage in recente beslissingen van de raad 
van bestuur en de wetenschappelijke kerngroep die de strategische krijtlijnen trekken 
voor de komende 5 jaar, en presenteert een aantal toekomstscenario’s. 

Eerder dit jaar werden er strategische vergaderingen belegd om na te denken over de 
ambities van het VLIZ op lange (tijdshorizon 2030) en kortere (tijdshorizon 2015) 
termijn.  
 
Voor de visie 2030 gaat het om een uitdagende, visionaire en vrije brainstorm over 
waar we naar toe willen/kunnen, wat onze ambities zijn. Hoe groot wil het VLIZ (en 
InnovOcean) zijn binnen 20 jaar? 



De wetenschappelijke gemeenschap (klankbordgroep van de wetenschappeljke 
commissie van het VLIZ) wordt uitgenodigd mee te denken over de visie 2030 voor 
het VLIZ: 

- hoe ziet het zeewetenschappelijk landschap in Vlaanderen er idealiter uit 
in 2030? 

- hoe ziet het VLIZ er dan uit (hoe groot zijn we, wat doen we wel, wat doen 
we niet)? 

- het is nuttig te reflecteren over waar we naar toe willen, wat onze ambities 
zijn op lange termijn.  

o willen we de competitiviteit en excellentie van onze 
wetenschappers en/of onze instelling verbeteren?  

o willen we in Vlaanderen een status quo of willen we een 
topspeler worden? 

- het gaat om een fundamentele keuze, een weg die reeds in de volgende 
vijf jaar kan ingeslagen worden: 

o willen we consolideren en een klein/compact instituut blijven? 
o of willen we groeien? 
o en hoe moet dat grotere VLIZ er dan uitzien? 

Bedoeling van vandaag is zeker niet om hierover ten gronde te discussieren. Wel is 
het belangrijk dat de wetenschappelijke gemeenschap weet dat deze denkoefening in 
gang gezet is en dat er jaarlijks in januari een gezamenlijke vergadering van de 
wetenschappelijke kerngroep, de raad van bestuur en EWI georganiseerd zal worden 
die zich hierover buigt. Als er ter zitting reeds ideeën of bedenkingen zijn horen we dit 
graag. Dit is een open uitnodiging om te allen tijde input te leveren aan de directie, al 
dan niet via de leden van de wetenschappelijke kerngoep. 

 

5. Werking van de Wetenschappelijke Commissie 

Een nota m.b.t. de hervorming van de commissie in bijlage. Jan Mees geeft een korte 
toelichting over de modus operandi van de commissie en over de werkzaamheden 
van de wetenschappelijke kerngroep tot hiertoe.  

Voor de samenstelling van de wetenschappelijke kerngroep, verslagen van 
vergaderingen en informatieve bijlagen zie de website:  

http://www.vliz.be/NL/Over_het_VLIZ/WetCom (Nederlands) 
http://www.vliz.be/EN/About_VLIZ/SciCom (Engels). 

Ook in bijlage een nota m.b.t. de voorgestelde procedure om expertengroepen op te 
richten.  

De deelnemers wordt gevraagd hun eventuele verwachtingen m.b.t. de werking van 
de commissie te formuleren (agendavorming, informatiedoorstroming, website). 

De klankbordgroep wordt ook gevraagd te reflecteren over de procedure om 
expertengroepen op te richten en  eventueel suggesties te formuleren om deze te 
optimaliseren.  

 



6. Compendium voor Kust en Zee  

Dit is een belangrijk, nieuw initiatief van het VLIZ dat reeds goedgekeurd is door de 
wetenschappelijke kerngroep en raad van bestuur.  

In bijlage:  

- compendium Blauwdruk, definitieve versie van 2 juni 2011 
- compendium Draaiboek 
- compendium Communicatiestrategie 
- referentietermen Expertengroep Compendium 

Ann-Katrien Lescrauwaet geeft toelichting aan de hand van een 
PowerPointpresentatie. 

Actie en beslissing gevraagd: de klankbordgroep wordt uitgenodigd bedenkingen te 
formuleren en hun steun aan de realisatie van dit product toe te zeggen. 

 

7. Onderzoeksinfrastructuur VLIZ 

a. Inzet van de Zeeleeuw in het Belgisch deel van de Noordzee 

Er stellen zich een aantal problemen  

- rond de inzet van de Zeeleeuw voor monitoring 

- rond de vrijheid van onderzoek in steeds groter wordende delen van het 
Belgisch deel van de Noordzee  

Vraag is welke actie de onderzoeksgemeenschap kan of dient te ondernemen. 

b. Stand van zaken bouw Simon Stevin en inrichting walfaciliteiten 

De realisatie van de Simon Stevin verloopt volgens schema. André Cattrijsse 
schetst de finale karateristieken van het schip en geeft een stand van zaken. 

De walfaciliteiten aan de Slipwaykaai worden gerenoveerd in 2011-2012. 
Vanaf heden kan gedacht worden aan de inrichting voor wetenschappelijk 
onderzoek. Hetzelfde geldt voor de duinserres van De Haan. 

Actie gevraagd: open uitnodiging aan de wetenschappelijke gemeenschap om 
deze infrastructuren te gebruiken en ideeën te formuleren over een optimale 
invulling en inzetbaarheid. 

c. Investeringsplan 2011-2015 en verder, inclusief wensen en dromen van de 
onderzoeksgemeenschap 

Dit is een open uitnodiging om mee na te denken over het investeringsbeleid 
van het VLIZ m.b.t. mariene onderzoeks- en observatie-infrastructuur. Het 
VLIZ staat open voor suggesties vanuit de onderzoeksgemeenschap. 



 

8. Het Joint Programming Initiative ‘Health and Productive Seas and Oceans’ 

Voor de Vlaamse/Belgische mariene onderzoeksgemeenschap is JPI Oceans een 
uiterst belangrijk, nieuw initiatief op Europees niveau. Meer informatie op de website 
http://www.jpi-oceans.eu/  

Rudy Herman licht toe, geeft een stand van zaken en schetst een waarschijnlijk 
vervolgtraject, en de mogelijke opportuniteiten voor mariene wetenschappers. 

 

9. Nieuwe mariene onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI-lijst 

Als bijlage de roadmap 2010 van het European Strategy Forum on Research 
Infrastructures. Dit is een lijst van 46 pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Jan 
Mees schetst welke projecten relevant zijn voor de zeewetenschappen. Vraag die nu 
voorligt is in welke infrastructuren Vlaanderen zal participeren.  

Als wetenschappelijke criteria gelden: voldoende wetenschappelijke capaciteit in 
Vlaanderen om deel te nemen aan constructie en exploitatie en voldoende interesse 
aan universiteiten en onderzoeksinstellingen om een consortium te maken. 

Voorstel van VLIZ is om – naast de reeds positief geadviseerde participatie in 
LifeWatch (biodiversiteitsobservatoria en –data) en ICOS (Integrated Carbon 
Observation System) – ook volgende projecten te suggereren: 

o Voldoende belangstelling en capaciteit voor een bijdrage aan bouw en 
exploitatie: EMBRC (European Marine Biological Research Centre) 

o Bevoorrechte toegang via een lidgeldformule: Euro-ARGO (Global Ocean 
Observing Infrastructure) en EMSO (European Multidisciplinary Seafloor 
Observatory). 

 

10. Thematische websites marien onderzoek 

Eerste aftoetsing van draagvlak voor en wenselijkheid van een nieuw VLIZ initiatief. 

Voorstel is de uitbouw van thematische websites die zowel het grote publiek als de 
professionele gebruiker (studenten, wetenschappers, bedrijfswereld, …) informeert 
over de resultaten en de rol van het marien onderzoek. Op deze manier wordt 
getracht de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de mariene wetenschappen 
(biologie, geologie, andere?) in Vlaanderen/België te verhogen. Rond elke website 
wordt een netwerk van personen (relevante en bereidwillige experten) gecreëerd. 

11. Varia 

Rondvraag: zijn er nog varia vanwege de leden? 

Aansluitend uitnodiging tot de receptie 


