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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 
Vrijdag, 5 oktober 2018, 14.00 uur, vergaderzaal Q.003 (gelijkvloers)  
(voorafgegaan door lunch en rondleiding tussen 12.00-14.00) 
Universiteit Antwerpen | ECOBE 
Campus Drie Eiken | Universiteitsplein 1 | B-2610 Wilrijk 
Link: https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-
drie-eiken/    Parkeren op Parking 2. 

Verslag 

De bijlagen kunnen vanaf 1 oktober 2018 gedownload worden via deze link: 
http://www.vliz.be/docmanager/ 
De document manager is vanaf heden enkel toegankelijk met uw eigen e-mail en wachtwoord.  
Uw e-mail kunt u vinden in de Excel tabel in bijlage. U kunt uw wachtwoord instellen via onderstaande 
procedure: 
http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf 

Aanwezig: Colin Janssen (voorzitter), Tom Artois, Bart Deronde, Marleen De Troch, Jan Mees, Tina 
Mertens, Filip Meysman, Frank Mostaert, Marnix Pieters, Jan Seys, Karolien Van Puyvelde, Gert 
Verreet  

Verontschuldigd: Natalie Beenaerts, Ronny Blust, Margaret Chen, Gudrun De Boeck, Roger Dijkmans, 
Maurice Hoffmann, Marc Kochzius, Tom Lenaerts, Patrick Meire, Jaak Monbaliu, Hans Polet, Bart 
Sonck, Eric Stienen, Stijn Temmerman, Erik Toorman, Peter Troch, David Van Rooij, Gilbert Van 
Stappen, Marleen Van Steertegem, Steven Vinckier, Toon Verwaest, Filip Volckaert, Gert Jan Weltje  

https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/
https://www.uantwerpen.be/nl/campusleven/op-weg-naar-de-campus/campus-drie-eiken/
http://www.vliz.be/
http://www.vliz.be/sites/all/modules/vliz/vliz_overwrites/files/loginhelp/login_recovery.pdf
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Verslaggever: Jan Seys 
 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden  

 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en dankt de UA voor de goede ontvangst, de 

rondleiding en de aangeboden lunch. 

De agenda wordt goedgekeurd zonder bijkomende punten. 

 

2. Verslag vergadering kerngroep van 8 juni 2018: goedkeuring en overlopen actiepunten 

(Bijlage 1) 

De actiepunten van de voorgaande vergadering waren: 

ACTIEPUNT 1: aan de leden van de kerngroep wordt gevraagd om één vertegenwoordiger 

van de instelling door te geven, indien er interesse is om op te treden als lid van de 

Expertengroep BeRMS 2020 

 STATUS: de samenstelling bleef ongewijzigd. Een update van dit project staat in de 

informatieve bijlagen (BIJLAGE 2) 

 

 

ACTIEPUNT 2: De Kerngroep kan nog tot maandagavond 11 juni reageren op de tweede 

versie van de Beleidsinformerende Nota “Synthese van het Wetenschappelijk Onderzoek 

i.k.v. het Complexe Project Kustvisie”. Als geen belangrijke opmerkingen meer opduiken, 

kan daarna de tweede versie worden goedgekeurd.  

 STATUS: alle opmerkingen werden verwerkt en de nota is online beschikbaar via 

http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-nota-s-bins?year=2018#filter  

 

 

 

ACTIEPUNT 3: Jan Seys (VLIZ) organiseert overleg met logistiek beheerders & 

communicatieverantwoordelijken van de varende platformen/grote 

onderzoeksinfrastructuren, en met enkele hoofdwetenschappers hiervan gebruik makend, 

teneinde tot afspraken te komen over communicatie en naamsvermelding. 

 STATUS: de bespreking vond plaats op 27 augustus 2018 en het verslag werd 

opgenomen in BIJLAGE 3 

 

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

http://www.vliz.be/nl/beleidsinformerende-nota-s-bins?year=2018#filter
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3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2) 

Jan Mees overloopt enkele initiatieven die VLIZ ondernam of plant in de nabije toekomst, 

zoals de VLIZ-Ledendag, EMBS53, Dag van de Wetenschap, Compendium 

release/Klankbordgroepvergadering, VMSD2019, de expo (en boek) ‘Vissen in het 

Verleden’, SuperNova. Bij projecten externe financiering geeft de directeur korte duiding bij 

ASSEMBLE+, BANOS (= “BONUS+”) en de ESFRI-projecten. Wat die laatste betreft gingen 

vorige week de verdedigingen door bij het FWO met een gunstig verloop voor de projecten 

waar VLIZ aan deelneemt. Tegen eind 2018 zal FWO een beslissing nemen voor de volgende 

vier jaar.  

Naar geplande infrastructuuraankopen toe wordt duiding gegeven over een extra ICOS-boei, 

een microscopielabo (EMBRC), een automatische planktonsampler, nieuwe GAPS 

(onderwaterplaatsbepalingssysteem) en een FTR-microscoop (ter identificatie bv van 

diverse plastics, levende cellen, etc.).  Voor dit laatste toestel is alvast interesse vanuit de 

Wetenschappelijke Commissie. Jan Mees licht toe dat voor dit toestel een bestek zal worden 

opgemaakt, met hopelijk dit jaar nog de vastlegging van het budget. 

 

4. Infrastructuur (Bijlage 3) 

a. Vaarschema Simon Stevin 2018  

Jan Mees licht toe. Het vaarschema voor het voorjaar 2019 werd tevens toegevoegd. 

Gezien de grote vraag voor vaardagen in de lente, zullen mogelijks een aantal aanvragen 

niet gehonoreerd kunnen worden, wat een ‘primeur’ is.  

 

b. Afspraken rond communicatie van gebruik infrastructuur 

Jan Seys licht toe. Op 27 augustus vond een overleg plaats met de beheerders van varende 

platformen (VLIZ en KBIN) en enkele hoofdwetenschappers die veelvuldig gebruik maken 

van deze platformen. Vertegenwoordigers van UGent en ILVO namen tevens deel aan het 

overleg. De neerslag van deze positieve meeting staat in BIJLAGE 3. 

 

c. Stand van zaken Marine Robotics Centre 

Tina Mertens licht toe. Een update wordt voortaan gegeven in de informatieve bijlagen 

(BIJLAGE 2). Het VLIZ heeft twee opdrachten in de markt gezet voor de uitbouw van zijn 

Marine Robotics Centre. Deze opdrachten omvatten de bestelling en levering van een 

autonoom onderwatervoertuig (AUV – autonomous underwater vehicle) en een 

onbemand oppervlaktevaartuig (USV – unmanned surface vehicle). Voor beide 
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opdrachten ontving het VLIZ twee offertes. De opdrachten vingen aan op 1 oktober 2018 

voor een periode van 4 kalenderjaren. 

Voor de AUV wordt de leverancier Teledyne (‘Gavia’) gekozen. Volgende componenten 

worden besteld: Basissysteem, Multibeam, Side scan sonar, Sub-bottom profiler, 

Omgevingssensoren (CTD, zuurstof, turbiditeit, chlorofyl A, organisch materiaal, 

koolstofdioxide, nitraat), Digitale camera, ADCP,3 reserve batterijmodules, Launch & 

recovery system, USBL systeem, Science bay module (nodig om extra omgevingssensoren 

te bevestigen), Training en opleiding, Jaarlijks onderhoud (3 jaar). 

Voor de USV valt de keuze op leverancier Autonaut. Volgende componenten worden 

besteld: basissysteem, omgevingssensoren (CTD, zuurstof, turbiditeit, chlorofyl A, 

organisch materiaal, webcamera, ADCP, acoustic receiver, wave motion sensor, 

hydrofoon, training en opleiding, jaarlijks onderhoud (3 jaar), pilotage. 

Het VLIZ lanceerde tijdens SuperNova tevens twee vacatures voor het operationeel beheer 

van het Marien Robotics Centre. De deadline is 15 november 2018. 

Tina licht ook de aanleg van de zeewaterleiding toe, die naar het MSO zal worden gelegd. 

Het tracé wordt momenteel uitgetekend.  

 

d. Andere  

Tina Mertens licht toe. Het VLIZ heeft tijdens de wetenschappelijke kerngroep van 8 juni 

2018 de wens geuit om een bekabeld netwerk uit te bouwen dat permanent en in real-time 

metingen verricht en naar land doorstuurt. Het VLIZ wenst de leden van zijn 

wetenschappelijke kerngroep, inclusief hun bredere achterban, te bevragen over de 

parameters die in het kader van lopend of toekomstig onderzoek nuttig zijn om op te meten 

zowel near- als offshore. Het idee is om mee te liften op het Blue Accelerator dossier (niet 

bekabeld), eerder dan op een volledig losstaand observatorium. Daarnaast is er ook de vraag 

vanuit offshore windconsortia om bijkomende metingen te doen binnen de parken. De 

kerngroep wordt opgeroepen om bekend te maken welke sensoren gewenst zijn (zie 

vragenlijst in Bijlage). 

 

Filip Meysman vermeldt de reeds beschikbare metingen vanop de VLIZ-meetboei (op 

Thorntonbank), en ziet idealiter dezelfde sensoren op de Blue Accelerator (vlakbij kust). 

Vraag is hoe die sensoren zullen onderhouden worden, gezien de vermoede kosten hiervan. 

Colin Janssen licht toe dat het nog wat koffiedik kijken is hiervoor, mede gezien de Blue 

Accelerator er nog niet is. Jan Mees vraagt om alvast out-of-the-box te denken, en 

bijvoorbeeld ook bij buitenlandse pioniersprojecten te gaan kijken.  
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ACTIE: aan alle leden wordt gevraagd de doorgestuurde vragenlijst te verspreiden binnen 

hun netwerken en alle input ten laatste op 31 oktober 2018 per e-mail door te sturen naar 

info@vliz.be (zie vragenlijst in Bijlage) 

 

5. Filantropie evaluatie projecten en beurzen (Bijlage 4) 

Tina Mertens licht de werking van o.a. de Briljant Marine Research Ideas, de reisbeurzen 

(Afrika, Z-Amerika), SeaWatch-B, WoRMS-editors en het project Z-Chili toe. Ze benadrukt 

dat de leden van de Wetenschappelijke Kerngroep ook zelf met voorstellen op de proppen 

kunnen komen. De Wetenschappelijke Kerngroep is immers betrokken bij de beslissingen 

over de bestemming en verdeling van de filantropie-inkomsten. Hiervoor maakt VLIZ op het 

einde van elk boekjaar een begroting op dat aan de Wetenschappelijke Kerngroep ter 

goedkeuring wordt voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van de 

Wetenschappelijke Kerngroep. Ter voorbereiding van de filantropiebegroting voor 2019 

wenst het VLIZ zijn uitgaveposten binnen de thematische fondsen en de filantropieprojecten 

te herevalueren. Om zijn leden van de wetenschappelijke kerngroep te bevragen voor 

suggesties m.b.t. de invulling van de thematische fondsen en filantropieprojecten, stelt het 

VLIZ voor om per instelling maximaal 2 personen te nomineren (leden dragen zelf namen 

naar voren) waarmee het eind oktober telefonisch overleg zal plegen. 

 

ACTIE: aan alle leden wordt gevraagd om maximaal 2 namen voor te dragen (via Tina 

Mertens) waarmee VLIZ telefonisch contact kan opnemen om de filantropieactiviteiten te 

bespreken 

 

6. Internationale mandaten (Bijlage 5) 

a. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, relevante ERA-NETTEN, 

ESFRI’s  

Jan Mees en Gert Verreet geven een update van de activiteiten die passen in de VLIZ 

internationale mandaten, netwerken en ESFRI’s.  

 

De European Marine Board kondigt de belangrijke conferentie Eurocean 2019 aan die zal 

doorgaan in Parijs (UNESCO-hoofdkwartier) en gepaard gaat met de lancering van 

‘Navigating the Future V’. Het hoofdaccent zal liggen op de UN Decade of Ocean Science. 

Daarnaast worden twee EMB-publicaties (‘Biological Observations’, ‘Valueing Marine 

Ecosystems’) vermeld, evenals de impact van enkele eerdere position papers.  

mailto:info@vliz.be
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VLIZ is meer dan vroeger betrokken bij OTGA, Ocean Teacher Global Academy. Hierbij 

speelt Oostende de rol van Europese hub, met een doorvertaling en connectie naar de 

achterban. De interactie met de lokale universiteiten en instellingen kan/mag dan ook 

verder worden aangescherpt, mede om de Vlaamse expertise ter zake te helpen uitdragen. 

Anderzijds biedt het de opportuniteit om te onderzoeken of er ontbrekende opleidingen 

zijn in Vlaanderen die door UNESCO kunnen worden aangeboden. Gert vult aan dat het 

uitzonderlijk is dat België zo lang een zetel inneemt bij UNESCO-IOC, maar als belangrijke 

speler die rol ook wil blijven vervullen in de toekomst. Impliciet houdt dit de wens in van 

een vervolg op de financiering van FUST. Van het Ocean Global Science Report 

(voorgezeten door Jan Mees) is er een update en nog nood aan bijkomende input vanuit 

de Wetenschappelijke Commissie. Ook rond de nieuwe GOOS-strategie is het belangrijk 

dat Vlaanderen IOC ziet als de leidende entiteit.  

 

Wat JPI Oceans betreft meldt Jan Mees, aangevuld door Gert Verreet, de voortgang rond 

vier hoofdthema’s: (1) ecologische aspecten van diepzeemijnbouw, (2) ecologische rol van 

microplastics, (3) munitiedumpsites en (4) het Blue Biotech ERA-Fund. In dit laatste zal 

Vlaanderen investeren, met een eerste call in december-januari. Gert stelt voor om rond 

half december de betrokkenen rond microplastics samen te brengen (zie Actiepunt). 

Verder wordt gemeld dat JPI Oceans een i-vzw naar Belgisch recht wordt, en er een 

evaluatie van tien jaar JPI aan de gang is. In het licht van ‘Horizon Europe’ (FP9) wordt 

gesproken van nieuwe partnerships, wat mogelijk een schaalvergroting binnen het 

mariene onderzoeks- en beheerveld zal betekenen. Eén ERA-net kreeg geen steun mee 

vanuit de Vlaamse overheid (‘Nature-based solutions’), vanwege gebrek aan insteek vanuit 

het bedrijfsleven. Gert vermeldt tenslotte de gang van zaken rond de KRM, die straks een 

eerste cyclus achter de rug heeft. 

 

ACTIE: Gert organiseert overleg voor het einde van het jaar met alle betrokkenen rond 

de problematiek van microplastics.  

 

b. UN Decade of Ocean Science and Sustainable Development 

Tina Mertens licht toe. EWI heeft tijdens de wetenschappelijke kerngroep van 8 juni 2018 

de wens geuit om een oplijsting te maken van de Vlaamse bijdrage aan de UN Decade of 

Ocean Science and Sustainable Development (DOS). Waar wil Vlaanderen in de toekomst 

op inzetten (en welke partnerschappen daarbij nuttig kunnen zijn) is de centrale vraag, 
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met aandacht voor de eigen sterktes. Deze thema’s kunnen helpen de accenten te bepalen 

binnen de DOS, dat nu al fondsen aantrekt vanuit diverse hoeken (o.a. Wereldbank).  

Het VLIZ heeft intern een brainstorming gehouden over de aanpak om te komen tot een 

gecoördineerd document en legt dit nog ter goedkeuring voor aan de wetenschappelijke 

kerngroep. Om de Vlaamse bijdrage aan de DOS op te lijsten plant het VLIZ een reeks 

interviews met vertegenwoordigers van de mariene onderzoeksclusters aangevuld met 

vertegenwoordigers van de Blauwe Cluster en sleutelpersonen bij de Vlaamse en Federale 

kennisinstellingen.  

 

ACTIE: aan alle leden wordt gevraagd om sleutelpersonen aan te duiden die het VLIZ 

kan interviewen aangevuld met ‘jonge wolven’ waarbij een genderevenwicht wordt 

nagestreefd 

 

7. VLIZ-awards: aankondiging en oproep lectoren (Bijlage 6) 

a. North Sea Award 

b. Master Thesis Award 

c. Bachelor award 

Jan Mees licht toe. Naar jaarlijkse gewoonte worden de VLIZ-awards aangekondigd. 

Kandidaturen kunnen tot 15 december 2018 ingediend worden. De beoordeling van alle 

inzendingen gebeurt in januari 2019. 

 

ACTIE: aan alle leden wordt gevraagd de VLIZ-awards kenbaar te maken binnen hun 

netwerk. Leden die interesse hebben om in de jury te zetelen mogen dit kenbaar maken 

aan Tina. 

  

8. Nota Internationale Samenwerkingsverbanden (Bijlage 7) 

Jan Mees licht toe. VLIZ heeft een nota opgemaakt waarin het zijn strategie schetst voor het 

initiëren en afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten. Hierbij wordt een onderscheid 

gemaakt in verschillende types (‘Letter of Intent’, ‘Memorandum of Understanding’, 

‘Projecten’) en categorieën van samenwerkingsverbanden met als doel de beschikbare 

middelen efficiënt te plannen en te besteden, prioriteiten te leggen, alsook duidelijk en 

transparant te communiceren over zijn werking, onder andere naar Buitenlandse Zaken 

Vlaanderen. 

 

9. Compendium voor Kust en Zee 2018: lancering en bekendmaking in instellingen 
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Jan Mees licht toe. Op vrijdag 7 december vindt de officiële lancering van de derde editie 

van het Compendium plaats in De Grote Post te Oostende. Dit voormiddagprogramma 

wordt in de namiddag aangevuld met de Wetenschappelijke Klankbordgroep. Een ‘Save the 

Date’ wordt eerstdaags uitgestuurd. Aansluitend meldt Jan Mees de productie van de 

Expertisegids, vers van de pers. Gert vult aan dat er nog ruimte is voor de verdere 

verspreiding van het Compendium binnen de instellingen en universiteiten. 

 

10. 20 jaar VLIZ 

Jan Mees licht toe. Het VLIZ werd officieel opgericht op 2 april 1999 en ging van start op 1 

oktober 1999. In 2019 bestaat het VLIZ dus 20 jaar. Ter gelegenheid van deze viering worden 

verschillende activiteiten georganiseerd die meeliften op reeds geplande events. 

 

11. Data en locatie volgende vergadering  

a. Vrijdag 7 december 2018, 14u00, Oostende De Grote Post 

b. Zowel INBO als de VUB verwelkomen de Kerngroep voor het hosten van een 

toekomstige vergadering.  

 

12.    Varia  

Filip Meysman meldt het eredoctoraat van Jane Lubchenco (vroeger doctoraat rocky coasts, 

tussen 2009-2013 aan het hoofd van NOAA & adviseur Obama, stem in klimaatdebat etc.) aan de 

UA op 4 april. Op 5 april wil de UA iets organiseren voor jonge wetenschappers (outreach, citizen 

science) en kijkt hiervoor ook naar het VLIZ. 

 

Marleen De Troch vermeldt het slotevent voor het MARES-doctoraatsprogramma waarop Carlos 

Duarte zal spreken, dit op 15 februari.  

 

Maurice meldt tenslotte het IPBES-startmoment in april-mei 2018, waarop helaas geen mariene 

onderzoekers aanwezig waren. Het Biodiversiteitsplatform zal het hieruit voortvloeiende rapport 

verder doorvertalen en verspreiden. Daarnaast wil het INBO een discussie rond de aanmaak van 

een post-2020 strategisch document opstarten. Het bewuste rapport is beschikbaar via Tina 

(VLIZ).  
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