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INTERNATIONALE MANDATEN

Looptijd: 3/2016-2/2019

Financiering: EU-H2020

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Fien De Raedemaecker

VLIZ is betrokken in het Horizon 2020 CSA Oceans 2 project ter ondersteuning van JPI Oceans. Het 

project wordt geleid door BELSPO en startte in februari 2016.  VLIZ is verantwoordelijk voor WP5 

rond communicatie. Naar aanleiding van de conferentie 26/10/2017 werden de JPI Oceans brochure 

en factsheets van de verschillende acties vernieuwd. Een overzicht is te vinden hier.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.jpi-oceans.eu/csa-oceans-2

CSA Oceans 2

Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming 

Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans'

Looptijd:

Financiering:

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Tina Mertens

De European Marine Board is een pan-Europees platform van zeewetenschappelijke organisaties met 

als doel gemeenschappelijke prioriteiten te ontwikkelen en de kloof tussen wetenschap en beleid te 

overbruggen.

- voortgang in de redactie van het Navigating the Future V

- persbericht ENG en NL rond de 5 belangrijke onderzoeksdomeinen voor marien onderzoek

- oproep (formele brief) gericht aan programma beheerders om het belang van marien onderzoek 

'Mission Ocean' te erkennen en ondersteunen

-voorbereiding voor de spring plenary meeting 18-19 april, Lissabon

- voorbereiding voor de autumn plenary meeting 24-25 oktober

- publicatie Proceedings van de 6de European Marine Board Forum 'Implementing the UN 2030 

Agenda : what role for marine science'?, 6 december 2017, Brussel

Recente activiteiten en producten:

Website:

EMB secretariat

European Marine Board secretariat

Het VLIZ krijgt het mandaat van het Vlaams Gewest voor de huisvesting en ondersteuning van het EMB-

secretariaat.

Looptijd: sinds 2/2014

Financiering:

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Ann-Katrien Lescrauwaet, Simon Claus

Website:

EMODNET Secretariat

Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Secretariaat

European Marine Observation and Data Network -Secretariat
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- Francisco Souza Dias neemt afscheid van het VLIZ. Zijn functie wordt overgenomen door Paula 

Garcia Oset na sollicitatieprocedure

- tijdens deze periode werden de verantwoordelijkheden van Francisco met Paula doorsproken

- meeting met secretariaat en DGMARE rond plannen EMODNet Centraal Portaal 2018 (8/12/2017)

Recente activiteiten en producten:

Vlaanderen heeft aangeboden om het EMODnet secretariaat te hosten in Oostende. Een belangrijke 

bijdrage van Vlaanderen aan de Europa 2020-streefdoelen wat werkgelegenheid, innovatie, onderwijs 

en het omgaan met de klimaatsverandering betreft. De Europese Commissie heeft beslist om op dit 

voorstel in te gaan en het secretariaat van het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk 

(EMODnet) zal naast het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) op de InnovOcean site in Oostende 

gehuisvest worden.

Looptijd: 1/2015-12/2021

Financiering:

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet

Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de UNESCO-IOC werking te ondersteunen door onderdak te 

bieden aan het IOC – Project Office for IODE (bij VLIZ in Oostende) en door de toewijzing van middelen 

uit het Flanders-UNESCO Trustfonds voor de Wetenschappen (FUST). Vlaanderen wordt door UNESCO 

geapprecieerd als een betrouwbare en stabiele partner. Aan een aantal actiegebieden van de IOC wordt 

zeer actief deelgenomen, onder meer door rechtstreeks ondersteuning van het VLIZ en door experten 

uit universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Voor Vlaanderen heeft het VLIZ in de Convenant 2012-2016 met de Vlaamse overheid duidelijke taken 

ivm deelname en ondersteuning van IOC werking, in het bijzonder het IODE werk (Project Office).

-  implementation of a joint training course (VLIZ & IODE) on Research Data - Voorbereidingen voor 

High-level event FUST-Ocean in Brussel, 14&15 May 2018 (IODE & VLIZ/EWI joint organisation)

- actualiseren en updaten van de FUST-website

- voorbereidingen IODE PO OTGA training courses: Marine GIS en ICZM (uitgeteld naar oktober 

2018), bijdragen van VLIZ en MOGs

- Voorbereidingen expertengroep capacity development in Parijs, 21-23 maart 2018

Recente activiteiten en producten:

Website:

IOC-UNESCO

UNESCO/IOC Project Office for IODE

Looptijd: sinds 2010

Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten

Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Fien De Raedemaecker

Website: http://www.jpi-oceans.eu/

JPI Oceans

JPI Healthy and Productive Seas and Oceans
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- De iVZW werd erkend door de FOD Justitie en de statuten van de iVZW zullen worden gepubliceerd 

in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ecological Aspects of Deep Sea Mining: Deadline voor de oproep was 1 november 2017.  De 

resultaten worden gepubliceerd in april-mei.  

Ecological aspects of microplastics- De resultaten van de projecten werden voorgesteld op de 2de 

JPI Oceans conferentie op 26 oktober in Lissabon. Daarnaast werden de eerste resultaten van de 

projecten besproken en geëvalueerd op een Midterm review vergadering op 27 oktober. 

Munitions in the Sea- Van 6 tot 8 Juni organiseert de Research Council of Norway (RCN) and 

Norwegian Defence Research Establishment een workshop in Oslo in het kader van de actie. De 

workshop zal een scenario analyseren en bespreken wat betreft de plaatsing van een pijplijn door 

een gekende munitie dumpplaats. 

Cumulative effects of anthropogenic disturbances- De deelnemende landen selecteren experten in 

Maart volgens de verkozen nationale procedures. 

Ecosystem Goods and Services for Coastal and Marine Waters- De financieringsagentschappen 

vergaderen op 8 maart om de volgende stappen te bespreken. 

Food Security and Safety: Daarnaast is JPI Oceans ook als partner vertegenwoordigd door de 

Research Council of Norway in de CSA Fit4Food 2030 

Biotechnology: Wat betreft de twee bovenstaande strategische prioriteiten hebben JPI Oceans, 

COFASP en ERA MBT een definitief voorstel voor een ERA-NET Cofund rond de “Blue Bioeconomy” 

ingediend bij de Europese Commissie. 19 landen nemen delen met een gezamenlijke inleg van € 

24,500,000. Er wordt een co-financiering van de Europese Commissie verwacht van 8,000,000.

Recente activiteiten en producten:

De JPI Oceans is een coördinerend en integrerend lange-termijn platform dat open is voor alle EU 

lidstaten en geassocieerde landen die investeren in marien en maritiem onderzoek. De belangrijkste 

doelstellingen zijn 

1) de versnippering en duplicatie tegengaan;

2) gemeenschappelijke en flexibele initiatieven plannen;

3) de samenwerking vergemakkelijken en een toekomstvisie opbouwen en

4) efficiënte mechanismen voor interactie en kennisoverdracht tussen de wetenschappelijke

gemeenschap, de industrie en de beleidsmakers te ontwikkelen om de grote uitdagingen van de 

toekomst efficiënter te kunnen aanpakken.

Looptijd: 2/2010-6/2014

Financiering: EU-FP7

Contactpersoon: Jan Mees, Ann-Katrien Lescrauwaet

Het Partnership for Observation of the Global Oceans, POGO, is al meer dan tien jaar een forum waar 

de leiders van grote oceanografische instituten wereldwijd oceanografie kunnen promoten.

De POGO Annual Meeting vond plaats op 23-25 januari  in Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, 
California, USA. Meer info: http://www.ocean-partners.org/POGO-19

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.ocean-partners.org/

POGO

Partnership for Observation of the Global Oceans
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BIJDRAGE AAN ESFRI'S

Looptijd: 2015-2018

Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: André Cattrijsse, Francisco Hernandez, Klaas Deneudt, Stefanie Dekeyzer

EMBRC zal gedistribueerde infrastructuur vormen voor onderzoek en training bij leidinggevende 

mariene onderzoeksstation in Europa. Het vormt een virtueel netwerk van mariene stations voor de 

studie van mariene soorten, biodiversiteit en ecosysteem functionering, ontwikkelingsbiologie en 

–evolutie, biogeochemie, global change, biomedische wetenschappen en mariene producten.

EMBRC zal eindgebruikers van KMO's, academia en bedrijven voorzien van toegang tot mariene 

biodiversiteit, de geassocieerde meta-data and extraheerbare producten.

Diensten omvatten toegang tot mariene soorten (modelsoorten), biobanken, gedediceerde ‘omics’ 

platformen, structurele biologische  faciliteiten en beeldvorming (microscopy, cytometry...).

- Het EMBRC Access System werd aangepast om de Transnational Access (TNA) Calls van ASSEMBLE 

Plus te kunnen faciliteren. Op 18 december werd de eerste TNA Call aangekondigd. De Call werd 

geopend op vrijdag 5 januari en sloot op vrijdag 2 februari. Zie verder bij ASSEMBLE Plus.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.embrc.eu/

EMBRC

European Marine Biological Resource Centre - Belgium

De Vlaamse bijdrage wordt gecoördineerd door lab Mariene Biologie Ugent en VLIZ waarbij VLIZ instaat 

voor het ter beschikking stellen van zeegaande en walfaciliteiten en technische ondersteuning; Ook 

het leveren en uitbouwen van een aantal data  services maakt deel uit van de bijdrage door VLIZ.

Looptijd: sinds 2012

Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: Jan Mees, André Cattrijsse, Thanos Gkritzalis

ICOS wil de langetermijn observaties die nodig zijn om de huidige toestand te kennen en 

voorspellingen te kunnen maken van de globale koolstofcyclus en de uitstoot van broeikasgassen.

meetboei teruggeplaatst en data acquisitie terug actief.

Recente activiteiten en producten:

Website: http://www.icos-infrastructure.eu/

ICOS

Integrated Carbon Observing System

VLIZ verzorgt de oceanografische metingen die door Vlaanderen via Uantwerpen aan ICOS zullen 

worden overgemaakt. VLIZ voert daarom metingen uit aan boord Simon Stevin, zal toestellen laten 

installeren aan boord van ferries die langsheen de Chileense kust varen en onderzoekt de 

mogelijkheden om een 'ship of opportunity' te vinden die vanuit Belgie met regelmaat ofwel naar 

Amerika ofwel naar Zuid-Afrika vaart
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Looptijd: sinds 2012

Financiering: Fonds wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)

Contactpersoon: Francisco Hernandez, Klaas Deneudt, Stefanie Dekeyzer

Website: http://www.lifewatch.be

LifeWatch.be

Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en 

datasystemen.

Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and 

data systems.

LifeWatch is een gedistribueerd virtueel laboratorium voor onderzoek naar biodiversiteit, klimaat- en 

milieu impact. Deze Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI) integreert verschillende biodiversiteits 

observatoria, databanken, web services en modellen. Met de regionale node coordineert VLIZ in 

samenwerking met INBO de Vlaamse bijdrage aan LifeWatch.

MILESTONES 2018

-------------------------

- January 2018 - LifeWatch BE user and stakeholders meeting organized (VLIZ & INBO)

- February 2018 - Data papers on LifeWatch observatory nutrient, pigment and zooplankton data 

BPNS published (VLIZ)

- March 2018 - Data analysis workshop on LW observatory design optimization (VLIZ)

- May 2018 - LifeWatch Taxonomic Backbone Paper on the 10-year existence of the World Register 

of Marine Species published (VLIZ)

- June 2018 - Invasive alien species (IAS) data at INBO and Natuurpunt are published as open data 

(INBO)

- September 2018 - LifeWatch Taxonomic Backbone prominently presented at 53rd European Marine 

Biology Symposium (VLIZ)

- October 2018 - Meteorological and hydrological sensors to study vegetation phenology are 

operational at 5 field stations (INBO)

- November 2018 - A photo management system is operational for the camera trap network (INBO)

- December 2018 - Traceable key Performance indicators for operational phase defined (VLIZ & INBO)

Recente activiteiten en producten:

Naast de coordinatie van het project en de interactie met LifeWatch.EU werkt VLIZ aan het uitbouwen 

en onderhouden van deze infrastructuur: de taxonomic backbone (centrale component), het mariene 

luik van het observatorium, dataystemen, services en producten, outreach en wetenschappelijke 

valorisatie van de infrastructuur.

ALGEMEEN

---------------

- Er moet een nieuw werkplan opgesteld worden voor LifeWatch voor de periode 2019-2022.

OUTREACH

---------------

- Van 11 tot 14 december ging in Gent de Ecology Across Borders Conference door (een joint 

meeting van BES/GFOE/NECOV/EEF). LifeWatch Italia had hier een demonstratie stand gereserveerd 

waar alle LifeWatch landen vertegenwoordigd waren. De bijdrage van LifeWatch België bestond uit 3 

demo's: (1) De LifeWatch Marine Virtual Research Environment (VRE), (2) De LifeWatch Taxonomic 

Backbone, en (3) De LifeWatch Data Explorer. Voor deze conferentie werd er ook een gezamenlijke 

leaflet rond de LifeWatch ERIC gemaakt, en 50x50 forec panelen voor elke demo.

- Op 25 en 26 januari ging de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting door op het VLIZ. De 

meeting was open voor alle gebruikers en stakeholders van de Belgische LifeWatch infrastructuur. 

In totaal registereerden 87 deelnemers van verschillende Belgische instituten en universiteiten zich 

voor dit zeer interessante en succesvolle evenement! Een booklet met alle abstracts van de user 

stories is reeds beschikbaar. De presentaties zullen binnenkort beschikbaar gemaakt worden via 

deze link: http://lifewatch.be/en/lifewatchbe-users-stakeholders-meeting-january-25-26-2018.

- LifeWatch.be zal weer vertegenwoordigd zijn op de VLIZ Marine Science Day in de vorm van 3 

demo's: (1) LifeWatch Data Explorer, (2) Live demo van de ZooScan, en (3) demo van de batcalls.

- In september 2018 organiseert VLIZ, en LifeWatch Belgium, de 53ste European Marine Biology 

Symposium (EMBS) in Oostende. De voorbereidingen hiervoor zijn volop aan de gang.

- De LifeWatch Twitter account en de nieuws sectie op de LifeWatch.be homepage worden actief 

gebruikt om nieuws te verspreiden met betrekking tot verschillende LifeWatch-gerelateerde 

activiteiten.
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TAXONOMIC BACKBONE

--------------------------------

- 	De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun 

respectievelijke projecten. We verwijzen naar:

* Aphia (ProjectID 119)

* 	WoRMS - World Register of Marine Specis (ProjectID 88)

* EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System (ProjectID 114)

* I	RMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Gener (ProjectID 461)

* C	oL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team (ProjectID 462)

* A	quaRES - Aquatic species Registry Exchange and Services

* S	upport OBIS - VLIZ support provided to international OBI (ProjectID 295)

* 	OBIS-ENV-DTA (projectID 496)

* OBIS-Event-Data (ProjectID 535)

* EMODnet Biology Phase III (ProjectID 522)

OBSERVATORY

-----------------------

- Vis telemetrie netwerk:

* Er werden 11 bijkomende kabeljauwen gezenderd.

* De receivers in de Westerschelde, Zeeschelde en een deel van het BPNS werden uitgelezen.

* Het European Tracking Network (ETN) wordt verder geïnternationaliseerd.

* Pieterjan Verhelst ging langs bij Sportvisserij Nederland die in mei roggen met zenders wil

uitzetten in de Westerschelde, en daarbij dankbaar gebruik zal maken van het LifeWatch netwerk.

* Er worden ook een aantal samenwerkingen opgezet om zeebaars en gevlekte gladde haai te

zenderen, maar het effectieve zenderen is pas voor later dit jaar.

* Er verschenen 2 nieuwe publicaties (zie onderaan).

* 1 presentatie op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in Oostende (25-26 januari

2018).

- Vogelzendernetwerk:

* Er verschenen 2 nieuwe publicaties (zie onderaan).

* 3 presentaties op de UvABiTs Gull-Working Group meeting in Amsterdam (14-15 december

2017)

* 2 presentaties op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in Oostende (25-26 januari

2018).

- Birdcams:

* In februari voerde Ugent (Brigitte Heylen) een experiment uit met de LifeWatch

camera's/accelerometers in het Vogel Opvancentrum in Oostende, en dit in eerste plaats als 

bachelorproef voor 2 studenten. Hierbij wordt een methode ontwikkeld om het foerageersucces in 

meeuwen te bepalen zonder bijkomende manipulatie.

- Flow cytometer:

* 	De Flow Cytometer (FCM) kreeg een onderhoudsbeurt in januari en is momenteel terug aan

boord van de RV Simon Stevin. De FCM neemt dagelijkse stalen volgends 3 protocollen (protocollen 

te vinden op de VLIZ-server).

* 	Van 6 tot 8 december 2017 ging er een LifeWatch-Jerico Next data analyse workshop door op

het VLIZ, met alle partners die deelnamen aan de Jerico Next cruise aan boord van de RV Simon 

Stevin (voorjaar 2017). Het doel van de workshop was om alle sensor data aan de stations te 

koppelen, en om ruimtelijke patronen in de fytoplankton gemeenschappen in het Kanaal, de 

zuidelijke Noordzee, het Theems estuarium en de Schelde, Rijn en Maas estuaria te identificeren.

- FlowCam:

* 	Die fytoplankton stalen die tijdens de LifeWatch campagnes genomen werden van september

tot december 2017 werden verwerkt met de flow cel van 300 µm (42 stalen), en de stalen die 

genomen werden sinds mei 2017 werden ook verwerkt met de flow cel van 100 µm (80 stalen).

* 	De classificatie en validatie van de Jerico Next stalen (cruise voorjaar 2017) werd uitgevoerd

(42 stalen), en de stalen van mei tot oktober 2017 van de LifeWatch campagnes werden 

taxonomisch geclassificeerd (56 stalen).

* 	Tijdens dit proces, werd ontdekt dat de classificatie van de flow cel van 100 µm niet veel extra

informatie geeft, en dat het verwerken van deze stalen zeer tijdrovend is. Daarom werd de flow cel 

van 100 µm verwijderd uit het protocol. Nu wordt enkel nog de flow cel van 300 µm gebruikt. Deze 

detecteert een bredere grootte range, van 50 tot 300 µm, in plaats van 70 tot 300 µm.

* 	Er werd ook beslist dat de automatische classificatie meer efficiënt is als er verschillende

templates per maand gecreëerd worden.

* Ten slotte werden er 42 libraries gecreëerd of upgedated.
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- C-pods:

* Tijdens de LifeWatch data analysis workshop on the passive acoustic cetacean network

(oktober 2017), werd het duidelijk dat we de C-pods aan de zeebodem moeten verankeren. Na 

marktonderzoek lijkt het akoestisch release system ons ideaal. Voorlopig is er één test opstelling 

besteld waarin de C-pod is ingebouwd in de boei zelf naast de akoestische responder. Na deze test, 

is het de bedoeling om alle huidige stations te gaan vervangen met bodem verankering.

* Daarnaast gaan we nog een extra station toevoegen aan ons netwerk om de Noord-West zone

te gaan meten, dit is tot nu toe een blinde vlek in ons netwerk. In januari 2018 werden 5 stations 

uitgelezen. De huidige databank wordt momenteel ook uitgebreid met moratorium regels zodat 

externen ook gebruik kunnen maken van onze C-pod databank.

* 1 presentatie op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in Oostende (25-26 januari

2018).

- BatCorders:

* Een Imec thesisstudent werkt dit jaar op zowel de hardware als de software component van de

batcorder. Het doel hier is om de opgenomen files te gaan pre-processen zodat alle ruis eruit 

gefilterd wordt, daarna een compressie methode te gaan zoeken om ze via het 3G netwerk te gaan 

doorsturen naar de VLIZ server. Bijgevolg zal het veldwerk gelimiteerd worden naar tweejaarlijkse 

bezoeken om de microfoon te vervangen en alles na te kijken.

* Er werd ook een nieuw onderwerp ingediend voor een imec-intec master thesis om software te

gaan ontwikkelen die de vleermuisroepen gaat herkennen. Hierdoor zullen we niet meer afhankelijk 

zijn van de blackbox software die we nu van de batcorder fabrikant gebruiken.

* Tijdens de LifeWatch.be Users and Stakeholders bijeenkomst in januari 2018 werd een demo

gegeven over het passief akoestisch vleermuizen netwerk van het LifeWatch Observatorium.

- ZooScan:

* De ZooScan werd live gedemonstreerd op de LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting in

Oostende (25-26 januari 2018).

- Video Plankton Recorder:

* De VPR data pathway wordt verder geoptimaliseerd (ship to archive).

- Stalenbibliotheek:

* De stalenbibliotheek wordt verder opgebouwd.

* De stalenbibliotheek werd ontsloten op de LifeWatch.be website:

http://lifewatch.be/en/sample-library

- Sampling cruises:

* 	De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verder gezet. Naast de gebruikelijke

staalnames (macrobenthos, zooplankton, nutriënten, pigmenten en turbiditeit), worden tijdens 

deze campagnes ook stalen genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, flow 

cytometer, video plankton recorder), en de stalenbibliotheek.

* Op 22 en 23 februari 2018 ging er een data analyse workshop door op het VLIZ: "Towards

improved LifeWatch sampling campaigns, preparing analysis of the generated long term data 

series".

DATA ARCHEOLOGIE

---------------------------

- De data collecties Spuikom en West-Hinder werden toegevoegd aan de LifeWatch website 

(http://lifewatch.be/en/marine-data-archeology).

- De laatste updates voor de datapaper rond de Kenya collectie werden uitgevoerd.

- Er werd een abstract ingediend voor een demoposter rond de mariene data archeologie op de VLIZ 

Marine Science Day 2018.

DATA SERVICES

---------------------

- Er werden geen nieuwe dataservices ontwikkeld.

- Er werden wel enkele bugs opgelost.

MEETINGS

---------------

- 11-14 december 2017: Ecology Across Borders Conference, ICC, Gent

- 14-15 december 2017: UvABiTs Gull-Working Group meeting, Amsterdam

- 25-26 januari 2018: LifeWatch.be Users & Stakeholders Meeting, VLIZ, Oostende

- 22-23 februari 2018: LifeWatch Data Analysis Workshop: Towards improved LifeWatch sampling 

campaigns, preparing analysis of the generated long term data series, VLIZ, Oostende
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PUBLICATIONS

--------------------

- Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I.; Deneudt, K.; Moens, T.; Hernandez, F. 2018. 

Environmental factors influence the detection probability in acoustic telemetry in a marine 

environment: results from a new setup. Hydrobiologia:1-14.

- Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. 2018. Implications of 

movement for species distribution models – Rethinking environmental data tools. Science of the 

Total Environment 628-629: 893 – 905.

- Santos, C.S.A.; Blondel, L.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; Boeckx, P.; Soares, A.M.V.M.; 

Monteiro, M.S.; Loureiro, S.; de Neve, L.; Lens, L.(2017). Offspring Hg exposure relates to parental 

feeding strategies in a generalist bird with strong individual foraging specialization. Sci. Total 

Environ. 601-602: 1315-1323.

- Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Seabird 

monitoring at the Thornton Bank offshore wind farm: Updated seabird displacement results as an 

explorative assessment of large gull behaviour inside the wind farm area, in: Degraer, S. et al. 

Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued 

move towards integration and quantification. pp. 85-114.

- Deschutter, Y.; Vergara, G.; Mortelman, J.; Deneudt, K.; De Schamphelaere, K.A.C.; De Troch, M. 

(2018). Distribution of the invasive calanoid copepod Pseudodiaptomus marinus (Sato, 1913) in the 

Belgian part of the North Sea. Bioinvasions Records 7(1): 33-41. 

https://hdl.handle.net/10.3391/bir.2018.7.1.05

- Mortelmans, J.; Debusschere, E.; Vranken, S.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). Two 

marine parasitic crustaceans new to the Belgian fauna. Belg. J. Zool. 147(2): 143–153. 

https://hdl.handle.net/10.26496/bjz.2017.12
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