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Verslag vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ  
Vrijdag, 8 december 2017, 14.00 uur  
Universiteit Gent | Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 

Aanwezig: Colin Janssen (voorzitter), Marleen De Troch, Marc Kochzius, Jaak Monbaliu, Frank 
Mostaert, Marnix Pieters, Hans Polet, Filip Volckaert, Gudrun De Boeck, Bart Deronde, Gert Verreet, 
Jan Mees, Tina Mertens, Gilbert Van Stappen, Nancy Fockedey  
Extra aanwezig: Hans Pirlet, Michiel Vandegehuchte, Filip Meysman (nog niet officieel nieuw lid) 

Verontschuldigd: Tom Artois, Ronny Blust, Margaret Chen, Roger Dyckmans, Maurice Hoffmann, 
Patrick Meire, Steven Vinckier, Natalie Beenaerts, Ilaria Coscia, Tom Lenaerts, Bart Sonck, Eric 
Stienen, Stijn Temmerman, Erik Toorman, Peter Troch, Karolien Van Puyvelde, David Van Rooij, 
Marleen Van Steertegem, Toon Verwaest, Jan Seys. 

Verslaggever: Nancy Fockedey 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

- Directeur Jan Mees bedankt gastheer UGent voor de rondleiding (Laboratory for Environmental
Toxicology (GhEnToxLab) en Laboratory for Aquaculture) en de lunch.

- Voorzitter Colin Jansen verwelkomt alle aanwezigen van de Wetenschappelijke Kerngroep. Hij
meldt nog dat er ter vergadering twee extra mensen aanwezig zijn van VLIZ (Hans Pirlet en
Michiel Vandegehuchte) ter verduidelijking van de agendapunten 4 en 5. Ook zal prof. dr. Filip
Meysman deelnemen aan deze vergadering en - samen met Gudrun De Boeck - de UAntwerpen
vertegenwoordigen. Echter, de aanstelling van dhr. Meysman als lid van de Wetenschappelijke
Kerngroep wordt pas op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur van VLIZ  ter
goedkeuring voorgelegd (13 december). De Wetenschappelijke Kerngroep geeft hem toelating
om al aan deze vergadering deel te nemen, hoewel zonder stemrecht.

- De agenda wordt goedgekeurd (incl. twee extra variapunten, daags voor de vergadering per mail
doorgestuurd). Er zijn geen bijkomende agendapunten vanwege de leden.

2. Verslag vergadering kerngroep van 6 oktober 2017: goedkeuring en overlopen actiepunten
(Bijlage 1)

De actiepunten werden uitgevoerd of worden op deze vergadering behandeld. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2)

Jan Mees licht toe dat deze lijvige bijlage steeds met veel zorg door de VLIZ-medewerkers 
wordt voorbereid. Ze geeft een overzicht van al onze activiteiten van de afgelopen maanden. 
Want niet alle activiteiten kunnen in detail aangehaald worden tijdens de vergadering. 
Daarom een oproep aan de leden van de Wetenschappelijke Kerngroep om er toch steeds 
helemaal door te gaan (controle, samenwerking …) en vragen en opmerkingen ter 
vergadering te stellen. Jan Mees licht er enkele zaken uit.  

Evenementen: 
- Dag van de Wetenschap 2017 (26.11.17) – opendeur RV Simon Stevin MSO met standen van

onderzoeksgroepen rond “Veranderende Zee”
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- Verschillende LifeWatch-events gepland: gebruikersvergadering (25-26.01.18) en data 
workshops (06-08.11.17; 08-09.02.18)  

- VLIZ Marine Science Day VMSD18 (21.03.18) in Bredene. Voor de eerste keer niet in de 
krokusvakantie, niet op een vrijdag en niet in Brugge.  

- VLIZ-ledendag (22.06.18) 
- EMBS53 naar Oostende (21-17.09.18), binnenkort oproep naar indienen abstracts (vanaf 

15.01.18) 
- Co-organisaties: Sant in Eigen Land (23.10.17), EMODnet Open Sea Lab hackathon (15-

17.11.17), Vissen in Verleden (17.11.17), CREST mid-term conference (23.11.17), 
Kustgidsendag (09.12.17), voorstelling Langetermijnvisie Noordzee 2050 + denktank 
(20.12.17), Infosessie strandveiligheid voor jeugdbewegingen (03.02.18), De Grote 
Schelpenteldag (17.03.18), Expo WOI Slag om de Noordzee (april-aug18), COST-FUST Ocean 
promotion week (14-18.05.18 – oproep naar de leden van de kerngroep om aanwezig te zijn 
op tweede dag 15.05) 

- Voor en met de European Marine Board: EMB Scoping Workshop: shaping Navigating the 
Future (15.11.17), waar visiedocument wordt opgesteld met tijdshorizon 2030. Belangrijk nu 
UNESCO op 06.12.17 de “Ocean Decade” lanceerde: 01.01.2021-31.12.2030. Deze laatste mikt 
op acties ‘within existing partners and mean’, dus geen extra UN-middelen te verwachten. 
Maar de Ocean Decade wil een hefboom zijn om op nationaal niveau aan te tonen dat Ocean 
Sciences belangrijk zijn. Het ‘Global Ocean Science Report’ van UNESCO toont aan dat België 
een belangrijke speler is in de mariene wetenschappen.   

- EMBForum (06.12.17): nadenken over hoe de mariene wetenschappen kunnen bijdragen aan 
de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de UN 2030 agenda  
 

Projecten: in de bijlage 2 zijn zowel projecten met externe middelen opgenomen, als projecten die 
VLIZ opstart op eigen initiatief. Oproep om deze nauw te screenen en te zoeken naar 
samenwerking.  
 
Het laatste deel van deze bijlage is een vertrouwelijke lijst van projecten in aanvraag - die wordt 
apart doorgestuurd naar de kerngroep en komt niet openbaar op de VLIZ-website. Zeker ook 
letten op rapportage van de VLIZ-International Liaison Officer Ann-Katrien Lescrauwaet (p43). 
- Blue Accelerator: in aanvraag met heel wat partners. VLIZ speelt vnl. een rol bij het installeren 

en operationeel houden van de nearshore infrastructuur. Bedoeling is om op dit platform extra 
zaken uit te bouwen en het gebruik ervan te stimuleren. Bouwfase 2 jaar. Zone rond de 
infrastructuur kan gebruikt worden voor het uitzetten van meettoestellen, demotoestellen, 
experimenten…  
Actiepunt: Hans Pirlet stuur specificaties door naar leden van de kerngroep. 

- Interreg-project rond wrakken in de Noordzee mag naar tweede fase.  
Actiepunt: Marnix Pieters van Agentschap Onroerend Erfgoed betrekken. 
 

Publicaties:  
- De Grote Rede in een nieuw jasje vanaf nr. 46. Met een nieuwe lay-out, maar nu ook met een 

responsive webdesign voor het comfortabel lezen op tablets en mobiele apparaten.  
- Strandvondsten-gids voor alle leden van de kerngroep een exemplaar meegebracht.  
- Let nu ook op de lijst met A1-publicaties, die belangrijk zijn in het kader van het nieuwe 

onderzoeksmandaat van VLIZ.  
 

Infrastructuur: In de bijlagen zit ook een stuk over alle VLIZ-infrastructuur die recent is 
aangekocht/geïnstalleerd en ter beschikking staat van de Vlaamse mariene 
onderzoeksgemeenschap.  
- Monitoringboei terug actief t.h.v. Thornthonbank. Hier een oproep naar de 

onderzoeksgemeenschap om er intensiever gebruik van te maken.  

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/304464.pdf
http://www.vliz.be/groterede/magazine/46
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Actiepunt: Tina Mertens stuurt door welke parameters er precies opgemeten worden.  
4. Toelichting VLIZ-onderzoeksstrategie: toelichting, bespreking, advies aan raad van bestuur 

(Bijlage 3) 
 

De eerste draft van het document werd bijgewerkt, na opmerkingen geformuleerd door de 
kerngroep en de bredere Vlaamse onderzoeksgemeenschap (toegestuurd per mail en d.m.v. 
bezoeken). Een tweede draft werd meegestuurd met de uitnodiging voor deze vergadering. VLIZ 
dankt alle mensen en onderzoeksgroepen die hebben bijgedragen tot het vervolledigen van de 
eerste draft. Michiel Vandegehuchte licht de wijzigingen toe die werden gemaakt t.o.v. eerste draft:   

- Op vraag van de Raad van Bestuur werd de naam gewijzigd van “VLIZ-onderzoeksagenda” naar 
de “VLIZ-onderzoeksstrategie” (in het Engels: VLIZ Research Framework). Hier wordt het 
bredere kader geschetst. De effectief op te starten onderzoekslijnen en de timing worden 
jaarlijks opgesteld als de “VLIZ-onderzoeksagenda 20xx”. Deze wordt in het eerste kwartaal 
van het jaar voorgelegd aan de kerngroep op de maart-vergadering.  

- Er werd een preambule (Executive Summary) toegevoegd, waarin de kernactiviteiten van het 
VLIZ werden opgenomen ter informatie en kadering.  

- Er werd bijgevoegd welk type samenwerkingen er met de Mariene Onderzoeksgroepen 
(verder: MOGs) mogelijk zijn.  

- Er is een grondigere uitwerking van hoofdstuk 2 in de introductie. Zo werd het schema 
gewijzigd in de rechterbenedenhoek: “multi-environment marine experiment center” (i.p.v. 
“deep sea experiment center”). Hoewel de uitvoering ervan initieel niet direct iets voor 
morgen was, hebben we nu een bredere scope gedefinieerd.  

- Toegevoegd zijn de drie verschillende rollen die het VLIZ kan spelen t.o.v. de MOGs in het 
uitvoeren van de onderzoeksstrategie.  

- Er is uitgeschreven welke de rol is van de Wetenschappelijke Kerngroep in deze en hoe deze 
geïnformeerd wordt.   

- Figuur 1 werd aangepast met daarin een duidelijke visualisering van de MOGs.  
- In deel 2 wordt beter beschreven: de werking van het VLIZ-portfoliocomité, de rollen van VLIZ, 

het type samenwerking met de MOGs, wie we beschouwen als zijnde de MOGs (cf. 
Compendium), dat het VLIZ geen onderzoeksfinancierende instelling is, en de VLIZ-datapolicy 
(die ongewijzigd is gebleven).  

- De tabel met criteria werd opgenomen over hoe intern beslist wordt om een project al dan 
niet te initiëren. 
 

Er volgt een discussie. 
- Filip Volckaert (KU Leuven): We willen ervoor gaan! En zullen voorzichtig blijven toekijken, 

omdat we momenteel nog niet 100% kunnen vatten waar het exact naartoe gaat. Colin 
Janssen is blij met de positieve steun. We moeten inderdaad in volle vertrouwen blijven 
werken, in alle openheid en in volle bereidheid tot samenwerken. Met orgaan van de 
kerngroep hebben we de mogelijkheid om bij te sturen indien nodig. De MOGs moeten zich 
laten horen via de kerngroep.   

- Marleen De Troch (UGent) toetste deze tweede draft af bij alle mariene onderzoeksgroepen 
aan de UGent. Er kwam algemeen een positieve respons, geen of weinig opmerkingen. De 
herwerkte versie komt in grote mate tegemoet aan de bezorgdheden die eerder werden 
overgemaakt. De effort en wijziging worden sterk geapprecieerd. Mits het nodige overleg 
willen we als UGent blijven zoeken naar synergiën en samenwerking met het VLIZ. Nog één 
opmerking blijft bestaan rond het niet vermelden van EMBRC, terwijl 3 van de platformen 
ermee gerelateerd zijn. Naast het vermelde logo, willen we dat EMBRC ook tekstueel wordt 
vermeld zoals ICOS en LifeWatch.  

- Bart Deronde (VITO): Vorige keer waren we bezorgd over de veelheid en de grote ambitie. Nu 
werd het omgebogen naar een “strategie” en een per jaar aan te passen “agenda”. Is er al 
mogelijkheid om de eerste onderzoeksagenda in te zien? VLIZ: het werkplan 2018 is nog niet 
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helemaal klaar, we willen eerst de strategie afwerken. Is voorzien voor maart 2018 en we 
zullen dan ook voorstel van timing en cyclus voorleggen.  

- Jaak Monbaliu (KU Leuven): Dit jaar is het de opstart, maar in de toekomst zien we het liefst de 
onderzoeksagenda voor het komende jaar voorgelegd in december. VLIZ stemt in. Jan Mees: 
De gantt chart is er nu uitgehaald op vraag van de kerngroep. Maar deze gaf wel aan hoe er is 
nagedacht wanneer we een bepaald project aanhalen en ontwikkelen.  

- Gert Verreet (waarnemer voor EWI) geeft aan dat de bezorgdheid rond de 
onderzoeksmiddelen en competitie bij de MOGs ook door EWI wordt behartigd. Er komt hoe 
dan ook extra onafhankelijke bewaking van het crowding-out effect via de oefening van het 
Compendium als retroactieve check. Het Marine Robotics Center is momenteel al in 
behandeling. 

- Marnix Pieters (agentschap Onroerend erfgoed): Graag nog een aanpassing in de gebruikte 
terminologie: in plaats van “mariene archeologie” (weinig gebruikte term) spreken van 
“maritieme archeologie”.  

- Filip Meysman (UA): Vreest voor extra versnippering, want er komt een extra onderzoeksgroep 
erbij (VLIZ). Er moet sterk gefocust worden op samenwerking in plaats van in te zetten op open 
niches die de versnippering in de hand zullen werken. Jan Mees is niet akkoord, want het VLIZ 
is net opgericht om het versnipperd landschap tegen te gaan, opdat de MOGs elkaar leren 
kennen en meer samen gaan werken. De evaluatie volgt binnen enkele jaren, maar VLIZ maakt 
zich sterk om meer multidisciplinaire samenwerking te kunnen stimuleren. Als we neigen 
cavalier seul te gaan spelen, dan is de kerngroep er om ons op de vingers te tikken.   

- Filip Meysman (UA): De output (het aantal A1-publicaties) zou ook moeten geëvalueerd 
worden op samenwerking met de MOGs. Jan Mees: Er staat geschreven dat naast excellentie 
ook samenwerking wordt nagestreefd.  

- Filip Meysman (UA): Vreest dat het “multi-environment marine experiment center” het SBO-
project in aanvraag zal beconcurreren (UA vraagt hierbij op MSO van VLIZ een grote mesocosm 
te bouwen). Jan Mees wijst erop dat niet alles wat VLIZ doet, moet vallen onder een van de 4 
Centers of Excellence; het is geen allesdekkend verhaal. De mesocosm die zal worden 
uitgebouwd voor UA op MSO (onder de voorwaarde dat het project wordt goedgekeurd) 
maakt geen deel uit van de VLIZ-onderzoeksstrategie. Hierin worden geen 
kortetermijnprojecten in opgenomen, maar het is een beschrijving van het bredere kader. Er 
moet geen ongerustheid zijn, er zijn afspraken. Het zal trouwens nog steeds mogelijk zijn om 
projecten en aanvragen voor infrastructuur (o.a. installaties op het MSO) aan te vragen die 
niet in de VLIZ-onderzoeksstrategie opgenomen zijn. Deze kunnen volledig gedreven zijn door 
de onderzoeksvragen van de MOG en hoeven niet te vallen binnen de VLIZ-
onderzoeksgroepen. Wij blijven zoals eerder ook instaan voor het bedienen en ondersteunen 
van de MOGs.  

- Jaak Monbaliu (KU Leuven): Vraagt meer uitleg over hoe VLIZ omgaat met de interne criteria 
om een projectvoorstel goed te keuren: waar zit de treshhold van NO-GO naar GO? Jan Mees 
duidt dat de eerste 3 criteria moeten gelden (conditional), terwijl de andere criteria eerder vrij 
zijn en zoveel mogelijk moeten neigen naar de positieve kant. Er kunnen geen vaste regels 
hard op papier gezet worden rond deze. Ze worden van geval tot geval bekeken door het 
portfolio- en directiecomité (ev. passeert een project pas na meerdere cycli van gesuggereerde 
aanpassingen). Na een interne GO komt het project nog voor de Wetenschappelijke 
Kerngroep.  

 
Conclusie: De tweede draft van het document wordt algemeen zeer positief ontvangen door de 
leden van de kerngroep (en hun achterban). De voorzitter mag de VLIZ-onderzoekstrategie naar de 
Raad van Bestuur brengen met het positief advies van de Wetenschappelijke Kerngroep. Uit de 
discussie volgde de positieve sfeer en het vertrouwen waarin verder gewerkt zal kunnen worden 
met de Mariene Onderzoeksgroepen, waarbij wel wordt gewezen op een tussentijdse (jaarlijkse) 
evaluatie van de werking ervan. 
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5. Toelichting De Blauwe Cluster (Bijlage 4) 
 
VLIZ wordt in de nieuwe beheersovereenkomst gemandateerd om ook de industrie te bedienen als 
doelgroep, wat ook ingebouwd is in onze nieuwe KPI’s.  Er volgt een jaarlijks strategisch plan, dat zal 
voorgelegd worden aan deze kerngroep.  
 
Hans Pirlet licht het proces toe dat “De Blauwe Cluster” (verder DBC genoemd) heeft doorlopen om 
te komen tot een aanvraag voor speerpuntcluster. Hij schetst tevens de verdere timing.  
 
Het clusterbeleid van VLAIO omvat zowel innovatieve bedrijfsnetwerken als speerpuntclusters. Beide 
hebben hun eigen ambitie en schaal. Clusters zijn initiatieven op lange termijn (tot 10 jaar), maar 
moeten draaien rond een aanzienlijk deel van de Vlaamse economie (looptijd 10 jaar; financiering: 
50% overheid en 50% uit private partners. Max. 500 KEURO per jaar steun.) Bij een eerste oproep 
door VLAIO werden 14 innovatieve bedrijfsnetwerken gefinancierd (waarvan 1 mariene) en 5 
speerpuntclusters (tot zover nog geen mariene cluster).  
 
De aanvraag voor een mariene speerpuntcluster werd oorspronkelijk door Flanders’ Maritime Cluster 
FMC getrokken (2015-16), en is later door Gunter Pauli overgenomen. Maar dit leidde tot een zeer 
ambitieus project zonder wetenschappelijke onderbouwing. Na deze fase werd VLIZ uitgenodigd om 
op te treden als centraal aanspreekpunt (als zgn. ‘knowledge broker’) en vertegenwoordiger van de 
mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen. VLIZ heeft hiertoe een nota voorbereid, met daarin alle 
Vlaamse experten opgesomd binnen elke discipline (cf. Compendium). Vervolgens werd een voorstel 
voor DBC opgesteld. Daarna moest een grootschalige lectorronde volgen, waar initieel geen grote 
animo voor was. Daarom werd de studiedag “Marine Science meets Marine Industry” (door VLIZ en 
FMC op 30.05.17 georganiseerd) opgehangen rond de thema’s van de Blauwe Cluster. In de zomer 
2017 volgde dan nog een beperkte lectorronde. Er bleek nog een extra kwaliteitsstap nodig om tot 
een finaal dossier te leiden. Hiervoor werd een kernwerkgroep gevormd, waar VLIZ werd gevraagd 
om deel te nemen. VLIZ heeft aanvaard, maar onder de voorwaarde dat het enkel de rol speelt bij 
het bewaren van de wetenschappelijke onderbouwing. In september 2017 werd het voorstel DBC 
voorgelegd aan VLAIO, waarna er in oktober een advies kwam voor aanpassingen. Finaal is het 
dossier ingediend op 15 november (zie bijlage 4). Op 7 december volgde een verdediging voor een 
internationaal expertenpanel (waarvan we een positief signaal ontvingen).  
 
DBC beslaat 6 domeinen en 2 transversale prioriteiten (ecosysteembenadering en smart sea 
concept). Voor elk domein zijn initiële road maps uitgetekend en voor elke idee werd een 
projectfiche uitgewerkt (met toevoeging van potentiele partner-MOGs). Indien de goedkeuring volgt 
op 25 januari 2018, dan start het opzetten van een clusterorganisatie en een clusterpact met VLAIO. 
Er wordt een wetenschappelijke adviesraad opgericht, waarbij VLIZ betrokken zal worden om te 
waken over de wetenschappelijke onderbouwing van de projecten en om de aanwezige expertise 
naar voor te schuiven. Dit zal de mariene wetenschappelijke wereld ten goede komen.  
 
Er volgt een discussie:  

- Frank Mostaert (WL): Hoe zal VLIZ omgaan met het feit dat het zowel zal optreden als rechter 
en als partij (als ze zelf betrokken zijn bij projecten in aanvraag)? Hans Pirlet stelt dat VLIZ dit 
zal bewaken en zal voorstellen om de vergadering te verlaten als er betrokkenheid is bij een te 
beoordelen project (cf. beoordelingen van FWO).  

- Gert Verreet (EWI): Besef dat het clusterbeleid intrinsiek gestuurd wordt door de industrie. Het 
is in se geen onderzoeksagenda. Enkel de projecten die bedrijven interessant vinden zullen aan 
bod komen.  
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- Filip Meysman (UA): Op welke tijdschaal zie je return on investment voor VLIZ en MOGs? O&O 
voor bedrijven werkt meestal op zeer korte termijn. Let erop dat ook het onderzoek op de 
langetermijnschaal (waar onderzoek aan universiteiten vaak speelt) kan doorgaan.   

- Jan Mees: De DBC is iets voor en door bedrijven. Zij hadden bij het begin van dit verhaal bitter 
weinig besef van wat er aan marien onderzoek in Vlaanderen gebeurt. Nu wel, door onze 
oefening om het wetenschappelijk potentieel te duiden. Er werd een grote sprong voorwaarts 
gemaakt. Optimaal/maximaal zal er 21 miljoen EURO per jaar geoormerkt worden voor blauw 
onderzoek. VLIZ zal de rol spelen om te wijzen op de onderzoeksnoden en de 
langetermijnnoden aan onderzoek. 

- Marleen De Troch (UGent): Dit is een positief verhaal en illustreert hoe het VLIZ als katalysator 
kan werken, en sterk inzet om de versnippering in het Vlaamse mariene onderzoekslandschap 
tegen te gaan.  

- Gert Verreet (EWI) geeft ter info mee dat een goede inbedding van de speerpuntclusters in de 
wetenschappelijke wereld een pluspunt is naar OESO-rapportage.   

Colin Janssen besluit dat DBC zeker zal terugkomen op volgende agenda’s.  
 

6. Infrastructuur (Bijlage 5) 
 

a. Vaarschema Simon Stevin 2018 en ontwikkeling Besluit Vlaamse regering 
Jan Mees licht toe dat het vaarschema voor de eerste helft van 2018 vol zit, en is verheugd 
met het ten volle inzetten van het onderzoeksvaartuig.  
 
Gert Verreet verduidelijkt de nota die opgemaakt werd ter voorbereiding van een Besluit van 
de Vlaamse Regering, aangaande een regeling voor vaartijd. Deze zal begin 2018 overhandigd 
worden aan het kabinet van minister Muyters. De vaartijd van de RV wordt gratis ter 
beschikking gesteld aan de wetenschappelijke wereld. Met de nieuwe beheersovereenkomst 
en het extra mandaat om de link met de industrie aan te halen, werd bekeken of er hierdoor 
geen marktverstoring zou kunnen volgen (potentieel risico dat bepaalde actoren gebruik 
zouden maken van deze publieke middelen voor non-profit doelen). Er werd een Juridisch 
kader en besluit opgesteld door EWI.  Momenteel zit deze bij DAB VLOOT voor revisie. Het 
voorstel zal pas na nieuwjaar finaal afgewerkt worden. Dan volgt nog extern advies door de 
Raad van State. Het duurt nog zeker 6 maand vooraleer de procedure effectief wordt. De 
toewijzing van gratis scheepstijd zal enkel nog kunnen in functie van onderzoeksopdrachten. 
Indien voor privégebruik dan moet DAB Vloot de rekening maken. Zodat er geen cross-
sluipsubsidies mogelijk zijn. 
 

b. Stand van zaken Marine Robotics Centre 
De bestekken voor het Marine Robotics Centre worden gefinaliseerd. Het dossier komt nog 
op de Vlaamse Regering voor eind 2017. Pas na goedkeuring door de Vlaamse Regering 
kunnen de bestekken gepubliceerd worden. Het doel is om eind 2018 tot bestelling te 
kunnen overgaan en het centrum operationeel te krijgen tegen eind 2019. De kerngroep zal 
op de hoogte gebracht worden van de vorderingen. Oproep om deze infrastructuur (kleine 
AUV en wave glider in één pool met de ROV) te gaan gebruiken, en de gewenste 
aanpassingen door te geven (specifieke sensoren). Suggesties nog welkom. 
Actiepunt: Tina Mertens stuurt de details door naar Kerngroep en doet een oproep voor 
suggesties. 

 
7. Filantropie (Bijlage 6) 

a. Kandidaten reisbeurzen jonge wetenschappers CPPS-regio (Midden- en Zuid-
Amerikaanse landen) 

Tina Mertens licht toe. Binnen de VLIZ-filantropiewerking worden beurzen toegekend aan 
buitenlandse onderzoekers om de VLIZ Marien Science Day VMSD18 mee te volgen en een 
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rondleiding te krijgen bij de voor hen interessante MOGs. Er werden drie kandidaten 
voorgesteld om met behulp van de reisbeurzen naar België te komen tijdens de week van de 
VMSD, dit is de week van 21 maart 2018 (ma, di, do, vrij). Melden aan karen.rappe@vliz.be. 
Marleen De Troch: de eerste kandidaat is zeker welkom op het labo van de MarBiol en dat 
van An Willems (UGent); Colin Janssen: ook welkom op GhEnToxLab. 
Actiepunt: Aan alle leden van de kerngroep wordt gevraagd of er interesse is en de 
mogelijkheid kan worden geboden om deze gastonderzoekers te ontvangen in de instelling 
tijdens die periode.  
 

8. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, Marine Biotechnology ERA-NET, 
ESFRI’s (Bijlage 7) 
Jan Mees licht de informatieve bijlage rond internationale mandaten toe en licht er een paar 
uit:  

- Het EMODnet secretariaat gaat een nieuwe fase in, en is ook gegroeid. Ze kregen de extra 
opdracht om het European Ocean Observation System (EOOS) te behartigen. Let erop dat de 
EU nu ook inzet op observaties en niet enkel op data. De architectuur wordt besproken, 
strategische documenten worden opgemaakt, er wordt gezocht waar we kunnen 
samenwerken, en waar de gaps zitten. Op 18.11.18 zal er een EOOS conferentie doorgaan in 
Brussel. Oproep aan de leden van de kerngroep om aanwezig te zijn.  

- JPI Oceans organiseert zich momenteel om een rechtspersoon te worden (iVZW naar Belgisch 
recht, neergelegd in Brussel). Gert Verreet zit in het management comité. 

- LifeWatch: momenteel is een uitgebreide rapportage in voorbereiding over de activiteiten.  
 
 

9. Beleidsinformerende Nota “Marien onderzoek in Vlaanderen en België: Een inventaris van 
het onderzoekslandschap” (Bijlage 8) 
Jaarlijks wordt er een update gemaakt van de inventaris van het Belgische mariene 
onderzoekslandschap. Steeds met een vastgelegde methodologie en definities (indien er met 
de jaren extra criteria bijkomen, dan worden die ook retrospectief meegenomen). Zo wordt 
een tijdsreeks opgebouwd met de evoluties in het landschap. Deze update wordt gebruikt (vb. 
in werk rond DBC). Volgend jaar volgt in het compendium ook een update rond de 
onderzoeksmiddelen. Hans Pirlet licht de cijfers toe. Vooral de stijging van het aantal mariene 
onderzoeksgroepen valt op (115 MOGs geïdentificeerd in België anno 2017; t.o.v. 82 in 2013). 
Er werd ook samengezeten met ECOOM om de ECR-indicator voor mariene wetenschappen te 
berekenen en een technometrie te laten uitvoeren van het innovatielandschap (octrooien 
analyse). 
 
Gert Verreet duidt dat deze cijfers conform zijn aan een algemeen stijgende tendens (aantal 
onderzoekers en publicaties) in onze kennismaatschappij. Het nieuwe FRIS-portaal zal helpen 
om de mariene cijfers in een breder kader te plaatsen. Marleen De Troch merkt dat er ook in 
het marien onderwijs een spectaculaire stijging te zien is in het aantal studenten.  

 
10. Samenwerkingsovereenkomsten 

a. NIOZ 
Jan Mees licht toe. VLIZ heeft op 5 december samengezeten met NIOZ (Henk Brinkhuis en 
Klaas Timmermans en de onderzoeksleiders) om de bestaande samenwerking te herbekijken 
in het kader van het nieuwe VLIZ-mandaat en het NIOZ 2.0. Er werden enkele concrete 
afspraken gemaakt voor samenwerking rond o.a. projecten, delen van infrastructuur, 
kennisuitwisseling rond modellen, gezamenlijke organisatie van conferenties, 
dataverzameling en -verwerking. Noordzeeonderzoek, maar ook expeditiewerk in verre 
oceaan wereldwijd. Ook op vlak van maritieme archeologie is in Nederland hoge nood om 
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samen te werken. Marnix Pieters duidt dat in Nederland het maritiem onderzoek is 
opgedroogd door van nationaal naar gemeentelijk vlak te zijn geschoven.  
Actiepunt: De lijst van potentiële onderzoeksdomeinen zal worden rondgestuurd naar de 
kerngroep met de oproep om in te gaan op samenwerking.  
 

11. Data en locatie volgende vergadering  
a. Vrijdag 9 maart 2018, 14u00, Gent 
b. Vrijdag 8 juni 2018, 14u00 Gent 
c. Vrijdag 5 oktober 2018, 14u00 Oostende (klankbordgroep) – LET op: deze wordt voor het 

eerst niet meer in juni georganiseerd, vanwege de examens en de aanloop tot verlof. We 
hopen op deze manier meer mensen op deze vergadering te hebben.  

d. Vrijdag 7 december 2018, 14u00 op verplaatsing 
 

12.    Varia 
a. ad hoc expertengroep 'gekaapte brieven' 
Michiel Vandegehuchte licht toe. Er wordt een ad-hoc expertengroep bijeengeroepen om 
een onderzoeksproject uit te schrijven rond het werk van collega Wim De Winter die 
gekaapte brieven van The National Archive in Kew heeft geïnventariseerd. Begin volgend jaar 
volgt hiervoor nog een uitnodiging naar de kerngroep.  
Jan Mees: Dit is een zeer concreet project om te initiëren. Idealiter kunnen we tegen maart 
2018 deze groep uitbreiden tot een bredere groep van alfa-wetenschappers om een grote 
inclusieve kapstok uit te bouwen rond de “maritieme identiteit in Vlaanderen”, met 
archeologen, taalkundigen, historici, sociologen…  
Conclusie: VLIZ kan van start gaan om deze expertengroep op te starten, maar informeert 
de kerngroep tijdig over de scope, de termijn, de Terms of References, potentiële 
deelnemers e.d.m.  
 
b. input van VLIZ m.b.t. adviesronde deelname FWO aan ERA-NET Blue Bioeconomy Cofund 

H2020, WP 2018-2020 (Bijlage 9) 
Het VLIZ werd, naast ILVO, gecontacteerd door FWO met vragen over hun eventuele 
financiële deelname aan het ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy H2020. Het VLIZ heeft een 
advies uitgeschreven dat ter kennisgeving aan de Wetenschappelijke Kerngroep wordt 
voorgelegd (bijlage 9). Hans Pirlet licht toe. Het bouwt verder op een initiatief dat 
momenteel bezig is om te identificeren welke onderzoeksgroepen bezig zijn met mariene 
biotechnologie en wie ‘uit de kast zou kunnen komen’ rond mariene biotechnologie.   
Gert Verreet: Het is belangrijk om aan FWO een krachtig signaal te geven dat mariene 
biotech een grote potentie zou kunnen hebben in Vlaanderen. Want Vlaanderen speelt op 
dit vlak momenteel niet mee met deze ERA-net financiering, waarbij de lidstaten vooraf een 
zekere financiering moeten kunnen garanderen (10 miljoen EURO). Dit engagement is niet 
genomen door FWO. Ook aan VLAIO is het gevraagd, maar er was op dat moment een te 
kleine belangstelling. Hoe dan ook is het werk nuttig, want in 2018 is er een oplijsting nodig 
van deze onderzoeksgroepen in het kader van het Nagoya protocol.  




