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    INTERNATIONALE MANDATEN 

 CSA Oceans 2 
 Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming  
 Initiative on 'Healthy and Productive Seas and Oceans' 

Looptijd: van 2016-03-01 tot 2019-02-28 
Financiering: H2020 
Project lead VLIZ: Fien De Raedemaecker 
Project coördinator: David Cox, Belspo 
IMIS record: http://www.vliz.be/imis?proid=489 

CSA Oceans 2 heeft als doel de implementatie van de Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda (SRIA) van JPI 
Oceans te ondersteunen. CSA Oceans 2 zal nauw aansluiten bij de JPI Oceans-structuren en hen betrekken bij de 
CSA-activiteiten. 

Recente activiteiten en producten:  

•  Op 17 Januari organiseerde het CSA Oceans 2 project in samenwerking met JPI Oceans een seminarie in Brussel 
waarop de acties en projecten van JPI Oceans in de kijker stonden. 

•  Sinds 31 januari 2019 is het CSA project afgelopen. 

 
   EMB secretariat 
    European Marine Board secretariat 

Financiering: EWI 

Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

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. 

Recente activiteiten en producten: 
• Voorbereiding paper 'Valuing Ecosystem Services', lancering op 3 april in Europees Parlement, Brussel 
• EMODNET-EOOS opvolging van lopende tender, voorbereiden EOOS conferentie, mapping coordinatie, scoping   

document 
• Voorbereiding EUROCEAN conferentie Parijs, 11-12/06/2019 
• Navigating the Future V: review and editing 
• Organiseren van brown-bag lunch, 6/02/2019, Brussel 
• Opmaak en publicatie van EMB Annual Report 2018 
• Voorzitterschap EMB Werkgroep rond onderzoeksschepen 

 EMODNET Secretariat 
 European Marine Observation and Data Network -Secretariat 
 Europees Marien Observatie- en Data Netwerk - Secretariaat 

Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Paula Oset Garcia 

EMODnet, het Europees Mariene Observatie- en Datanetwerk, wil de rijkdom aan mariene observaties openstellen en 
optimaal toegankelijk maken en zo inzetten op een duurzame groei en werkgelegenheid. 

Recente activiteiten en producten:  

•  2-wekelijks overleg tussen VLIZ datacentre en EMODnet Secretariaat, volgende meeting 15/03/2019 

•  Meeting VLIZ - Secretariat on 04/03/2019. 

•  Contributie aan EMODnet annual report. 

http://www.vliz.be/imis?proid=489
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•  Lancering the European Atlas of the Seas (hosted in the Central Portal). 

•  Publicatie van EMODnet Data and Data product portfolio. 

•  Organisatie van de volgende data competitie: Open Sea Lab II in September 2019. 

 IOC-UNESCO 
 UNESCO/IOC Project Office for IODE 

Financiering: EWI 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het 
IODE-programma. Als bijzondere opdracht staat het VLIZ, sinds 2005, in voor de huisvesting en ondersteuning van 
het UNESCO/IOC Project Office for IODE. 

Recente activiteiten en producten:  

•  Vlaamse bijdrage (informatie, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens) aan de Global Ocean Science Report GOSR-II en 
lid van de Editorial Board. 

•  Voorbereidingen Vlaamse bijdrage aan UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, opstellen van 
survey en uitvoeren van interviews met Mariene Onderzoeks Clusters. Infosessie en keynote speech op de VMSD. 

•  Ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering  van nieuwe opleiding in Ocean Teacher Global Academy OTGA: 
'OTGA Training Course: Discovery and Use of Operational Ocean Data Products and Services' (11-15/03/2019) en 
OTGA/DOALOS Training Course: Conduct of Marine Scientific Research (MSR) under the United Nations Convention 
on the Law of the Sea (UNCLOS) (6-10/05/2019): identificeren van topics en sessies, identificeren en contacteren 
van lokale trainers, formuleren van concrete bijdragen vanuit VLIZ (trainers, content, infrastructuur). 

•  Voorbereidingen IODE 25, 19-22/02/2019, Tokyo Japan 

•  Faciliteren van de Task Team on Clearing House Mechanism - Transfer of Marine Technology TT TMT/CHM, in de 
context van de IOC Capacity Development Strategy, als voorzitter (juli 2018 - mei 2019). 

•  Ontwikkelen en uitvoeren van survey onder  IOC lidstaten 'Capacity development requirements'., dec 2018-feb 2019  

 

 JPI Oceans 
 JPI Healthy and Productive Seas and Oceans 
 Looptijd: sinds 2010 

 Financiering: Variabele bijdrage van de verschillende lidstaten 

 Contactpersoon: Ann-Katrien Lescrauwaet, Fien De Raedemaecker 

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

 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. 
 

  Recente activiteiten en producten: 
 

    Ecological Aspects of Deep Sea Mining 

MiningImpact project (project call) goedgekeurd. loopt van augustus ’18 tot Februari 2022,  verzamelt 32 partners, 
inclusief UGent en KBIN, om de impact van diepzee mijnbouw activiteiten te onderzoeken. Omvat onafhankelijk 
onderzoek en impactstudie van een industriële test door DEME-GSR om mangaanknollen te mijnen in de Clarion 
Clipperton zone (Stille Oceaan). De onderzoekscampagne met de RV SONNE startte op 17 Februari.  
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    Ecological aspects of microplastics  

lancering nieuwe joint call voor onderzoeksprojecten inzake microplastics in het marien milieu. De call focust op 
vier thema’s:    

• Identificatie en kwantificatie van microplastic bronnen – specifiek mechanismen en tijdschalen van 
macroplastic fragmentatie 

• Nieuwe sampling en analytische methodes – focus specifiek op kleinere (nano-) partikels and in situ 
meetmethodes van water, sediment en biota 

• Monitoring en in kaart brengen van microplastics in het marien milieu (inclusief de impact van 
microplastics)  

• Concepten voor de instroom van microplastics in het marine milieu te beperken, met in begrip van nieuwe 
recyclering-methodes, maatregelen om het publiek bewustzijn te vergroten, promoten van 
gedragsverandering, socio-economische analyses. 

Deadline oproep 28 februari 2019 

 

    Munitions in the Sea 

Van 6 tot 7 december 2018 organiseerde de Italiaanse National Research Council (CNR) een workshop in Rome. Met 
de resultaten van de workshop zal een voorstel voor een concrete actie worden gepresenteerd op de JPI Oceans 
Raad van Bestuur in mei 2019.   

 

    Integrated Assessment of Effects of New Pollutants 

opstart van knowledge hub en financiering van 2 workshops/jaar. kick-off vergadering vond plaats in December 
2018 in Brussel. Daarnaast werd een ERA-NET Cofund voorstel ingediend bij de Europese Commissie in februari 
2019 in samenwerking met JPI WATER en JPI Antimicrobial Resistance.  

 

    Bluebio ERA-NET Cofund 

Blue Bioeconomy ERA-NET Cofund werd goedgekeurd door de Europese Commissie. 16 landen nemen delen met 
een gezamenlijke inleg van € 29,250,000 (inclusief co-financiering van de EC). Een joint call voor 
onderzoeksvoorstellen werd opengesteld 19/12/2018. FWO stelt 700.000 Euro en VLAIO 1.500.000 Euro 
beschikbaar. De oproep omvat 4 grote onderzoeksgebieden: 

• Priority area 1: Exploring new bio-resources 

• Priority area 2: Exploring improvements in fisheries and aquaculture 

• Priority area 3: Exploring synergies across sectors 

• Priority area 4: Exploring Biotechnology and ICT 

Deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ ligt op 17 maart 2019. 

 

    Next Generation Climate Science in Europe for Oceans 

 JPI Oceans en JPI Climate lanceren een transnationale oproep mbt “Oceans and climate”. Financierende instellingen 
van België, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland, Italië, Letland en Noorwegen hebben in totaal een budget van 8,1 
M EURO voorzien voor deze oproep.  

 

De oproep focust op volgende 3 topics: 
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• Strengthening our understanding of climate variability and extremes resulting from the interactions with 
the oceans such as extratropical and tropical cyclones, and how they are affected by climate change on a 
range of time scales. 

• Improving the representation of air-sea interactions, physical and biogeochemical ocean processes in Earth 
System Models to better represent small-scale non-linear processes as well as water, energy and carbon 
cycles. Model-data analyses using innovative approaches will be welcome. 

• Improving estimates of climate change induced modifications of ocean physics and ocean chemistry, 
associated with biogeochemical cycles, including ocean acidification and carbon sequestration 

 

BELSPO voorziet budget van 500.000 euro voor deelname door BE partners. Deadline voor het indienen van de 
voorstellen is 14 juni 2019, 13u 

 

    Food and Nutrition Security 

 

JPI’s HDHL (Healthy Diet, Healthy Life), Oceans (Healthy and Productive Seas and Oceans) en FACCE (Agriculture, 
Food Security and Climate Change) lanceren nieuwe, sector-overschrijdende ‘Knowledge Hub’ omtrent ‘Food and 
Nutrition Security’. Doel is 'to foster transnational and multidisciplinary collaboration and networking in order to 
accelerate, further characterize and to manage the impact of climate change on nutritional make-up of food, and to 
propose adaptive strategies/measures to ensure food and nutrition security.” 

 

FWO voorziet steun met totaalbudget van 200.000 EUR, begrensd op 30.000 EUR per 
onderzoeker/onderzoeksgroep (10.000 EUR/jaat voor driejarige looptijd). Deadline voor de ‘Expression of Interest’: 
4 april 2019 

  
 

 POGO 
 Partnership for Observation of the Global Oceans 

Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Jan Mees 

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. 

Recente activiteiten en producten:  

The 20th POGO Annual Meeting (POGO-20) was held from 21-25 January 2019, hosted by the Instituto Nacional de 
Desenvolvimento das Pescas (INDP) and the GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, at their newly 
inaugurated joint research venue, the Ocean Science Centre Mindelo (OSCM) on the island of Sao Vicente, Cabo 
Verde. The participants were welcomed by the meeting hosts, Dr. Osvaldina Silva, Director of INDP, and Prof. Peter 
Herzig, Director of GEOMAR, and the meeting was officially inaugurated by H.E. the Minister of Maritime Economy 
of Cabo Verde, geen deelname van VLIZ. 

     

International Relations - VLIZ 
Internationale Relaties - VLIZ 

Looptijd: vanaf 2017-07-01 
Financiering: VLIZ 
Project lead VLIZ: Ann-Katrien Lescrauwaet 
IMIS record: http://www.vliz.be/imis?proid=555 

Internationale Relaties - VLIZ: deelname aan netwerken, conferenties, meetings, workshops vanuit VLIZ in 
vertegenwoordiging van de internationale mandaten en voor het Marien Onderzoek in Vlaanderen 

Recente activiteiten en producten:  

http://www.vliz.be/imis?proid=555
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in kader van Internationale Relaties, deelname en bijdrage aan volgende meetings, events, werkgroepen: 

• 17/01/2019: Vlaanderen - Quebec mid-term evaluation samenwerking, voorbereidende meeting, Brussel (meeting 
uitgesteld) 

• 17/01/2109: VLEVA seminarie Vlaanderen en Europa Klimaatbeleid, Brussel 

• 17/01/2019: JPI Oceans conference, Brussel 

• 23/01/2019: Horizon Europe stakeholder meeting met DG R&I, Brussel 

• 29/02/2019: FRDO Duurzaam Investeren Klimaat-dossiers, Brussel 

• 23/01/2019: VLEVA Memorandum Europese lijsttrekkersdebat, Brussel 

• 30/01/2019: SEARICA Whats next for Biodiversity, EU Parlement Brussel 

• 30/01/2019: Blue Investment Platform, EU Parlement Brussel 

• 1/02/2019: overleg Quebec delegatie Brussel rond samenwerking VL-Quebec 

• 1/02/2019: VLIR Nagoya werkgroep 

• 5/02/2019: Horizon Europe Conference, Science Business 

• 13&14/02/2019: Coastal and Marine Science for Policy and Management Conferentie NIOF, lid van wetenschappelijk 
comité (Alexandrië, Egypte) 

• 14/02/2019: Belgisch netwerk event voor BBNJ-ILBI proces 

• 19/02/2019: High level Conference Climate and Ocean, Egmontpaleis Brussel 

• 21/02/2019: Stuurgroep Noordzee en Oceanen, FOD, Dienst Marien Milie Brussel 

• 22/02/2019: VEP-WG1 meeting, Ellipsgebouw Brussel 

• 12 maart 2019: Scoping Workshop Strategische Agenda Onderzoek en Innovatie BANOS programma 

• 13&14 maart 2019: 2 de meeting van de expertengroep Capacity Development van de IOC, als voorzitter van de 
taakgroep voor de opmaak concept clearinghouse mechanisme 

• 15 maart 2019: VEP-WG2 meeting Brussel 
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BIJDRAGE AAN ESFRI’S 

  EMBRC.BE 
  European Marine Biological Resource Centre - Belgium 

Looptijd: van 2015-01-01 tot 2018-12-31 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: André Cattrijsse 
Project coördinator: Ann Vanreusel 
Website: www.embrc.eu 
IMIS record: http://www.vliz.be/imis?proid=4522 

EMBRC is een Europees gedistribueerde infrastructuur voor onderzoek en training bij leidinggevende mariene 
onderzoeksstations in Europa. EMBRC zal academia en industrie voorzien van toegang tot mariene biodiversiteit, de 
geassocieerde meta-data en extraheerbare producten. Diensten omvatten toegang tot mariene soorten 
(modelsoorten), biobanken, ‘omics’ platformen en faciliteiten voor structurele biologie en beeldvorming. 

Recente activiteiten en producten:  

EMBRC heeft een vernieuwde fwo financiering voor twee jaar ontvangen. Het Assemble+ project waarbij 
transnational acces vr embrc landen wordt ondersteund. Het EMBRC consortium ontving reeds 6 aanvragen om de 
aangeboden infrastructuur van de vlaamse partners te kunnen gebruiken. 

 ICOS 
 Integrated Carbon Observing System 

Looptijd: van 2012-01-01 tot 2018-12-31 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Thanos Gkritzalis 
Project coördinator: Reinhard Ceulemans 
Website: http://www.icos-belgium.be/ 

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. 

Recente activiteiten en producten:  

Tweede meetboei geleverd als redundante boei. Deze meetboei wordt nu gemonteerd en zal in april de huidige 
boei vervangen op zee. Met deze tweede boei wordt de datastroom niet onderbroken tijdens de lange 
onderhoudsperiodes van de boeien.   

 LifeWatch.be 
 Regional Lifewatch Node - Marine and terrestrial observatories, models and data  
 systems. 
 Lifewatch regionale node - Mariene en terrestrische observatoria, modellen en  
 datasystemen. 

  
Looptijd: Vanaf 2012-04-01 
Financiering: FWO 
Project lead VLIZ: Klaas Deneudt 
Website: http://www.lifewatch.be 
IMIS record: http://www.vliz.be/imis?proid=4139 

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. 

Recente activiteiten en producten:  

http://dev.vliz.be/vmdcdata/www.embrc.eu
http://www.vliz.be/imis?proid=4522
http://www.icos-belgium.be/
http://www.lifewatch.be/
http://www.vliz.be/imis?proid=4139
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LIFEWATCH KPIs 2019-2020 

• Vanaf januari 2019 wordt voor LifeWatch niet meer met Milestones gewerkt, zoals voorheen wel het geval was, 
maar met Key Performance Indicators (KPIs). 

• Er werden 5 LifeWatch KPIs voorgesteld voor de periode 2019-2020: (1) Taxonomic backbone completion, (2) 
Open biodiversity data publishing, (3) Generating biodiversity observation data, (4) Serving the users, and (5) 
Reaching the users. 

• De definitie en berekening van de individuele KPIs worden momenteel intern besproken. 

 

ALGEMEEN 

• De ingediende aanvraag bij FWO IRI 2018 voor financiering van LifeWatch 2019-2022, werd na positieve review 
en verdediging voor de FWO Science Commission beoordeeld door de FWO Strategy Commission. Na het 
aanleveren van bijkomende info werd eind December een toekenningsbrief ontvangen waarin financiering werd 
toegekend voor 2019 en 2020. Er zal in 2020 een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend. 

• De kick-off meeting van het H2020 ENVRI FAIR project ging door op 14-16 januari 2019 in Praag. De rol van 
het VLIZ hierin wordt verder overlegd met de LifeWatch ERIC. 

• Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het geïntegreerd VLIZ-INBO LifeWatch rapport 2017-2018 op 
te maken. Dit rapport zal eind maart ingediend worden bij FWO Vlaanderen. 

• Op 5 december organiseerde het VLIZ de vierde LifeWatch.be Project Meeting. Tijdens deze vergadering 
kwamen de Belgische LifeWatch partners samen om hun behaalde resultaten en geplande activiteiten, en 
eventuele samenwerkingen te bespreken. 

• Op 13 en 14 december 2018 vond in Ljubljana de eerste Working Meeting on LifeWatch-ERIC Data Centres 
plaats, waarop VLIZ ook aanwezig was. 

• Van 19 tot 20 december vond de derde LifeWatch General Assembly plaats in Sevilla. Hiervoor werd door VLIZ 
een PowerPoint presentatie voorbereid met de voortgang van het Vlaamse en Belgische LifeWatch project. 

 

OUTREACH 

• Er werd een nieuwsbericht gepost over het gebruik van de data en netwerken van het LifeWatch observatorium 
in het Kustportaal (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6628). 

• Sinds het najaar 2018 wordt binnen het LifeWatch vis telemetrie netwerk een nieuw type uitwendige zender 
gebruikt op paling. Het bericht dat strandjutters een vergoeding kunnen krijgen bij het vinden van zo’n zender 
op het strand of in hun netten werd initieel verspreid via Facebook door Pieterjan Verhelst, een gebruiker van 
de LifeWatch infrastructuur verbonden aan de Universiteit Gent. Dit nieuws werd in november 2018 sterk 
opgepikt door de media en gaf aanleiding tot verschillende artikels, onder andere in de Standaard, Het 
Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen. Er werd ook een interview gegeven voor Radio 2. Voor een overzicht 
van de media berichten, zie http://lifewatch.be/en/tracking-fish-trails. In januari 2019 werd er een 
nieuwsbericht gewijd aan het feit dat deze oranje zenders vlot terug gevonden worden door strandjutters en 
toeristen (http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6666). 

• Er werd een nieuwe use case toegevoegd aan de website over het gebruik van de R package wateRinfo van 
INBO, en hoe je getijden data kan gebruiken om het migratiegedrag van de paling te begrijpen 
(http://lifewatch.be/en/tutorials-use-cases-0, https://ropensci.org/blog/2019/01/22/waterinfo-tidal-eel/). 

http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6628
http://lifewatch.be/en/news?p=show&id=6666
http://lifewatch.be/en/tutorials-use-cases-0
https://ropensci.org/blog/2019/01/22/waterinfo-tidal-eel/
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• Het paling onderzoek van Pieterjan Verhelst in het Albert Kanaal werd samen gevat in Science Trends: “When 
eels can’t go with the flow” (https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/). 

• Tijdens de 8th Young Environmental Scientists Meeting (YES-SETAC) in Gent (5-10 februari 2019) gaven leden 
van het LifeWatch VLIZ team een cursus over “Marine environmental data: principles of good data management 
and access to open data resources” 
(http://lifewatch.be/en/events/8th-young-environmental-scientists-meeting-yes-setac) 

• In het kader van International Day of Women in Science werd er getweet over de omzwervingen van de 
vrouwelijke gezenderde meeuwen in het LifeWatch vogelzendernetwerk 
(https://twitter.com/LifeWatchVLIZ/status/1094940409430765568). 

• Op de VMSD2019 (13 maart) zal er opnieuw een grote LifeWatch demostand aanwezig zijn, met 4 demo sessies 
over verschillende aspecten van het LifeWatch observatorium, 1 demo sessie over WoRMS, en 1 informatieve 
poster over de data archeologie activiteiten. 

• De LifeWatch Twitter-account (https://twitter.com/LifeWatchVLIZ) en de nieuwssectie op de LifeWatch.be 
homepage (http://www.lifewatch.be/news) werden actief gebruikt om nieuws te verspreiden met betrekking tot 
verschillende LifeWatch-gerelateerde activiteiten. 

 

TAXONOMIC BACKBONE 
De verschillende activiteiten van de taxonomic backbone componenten staan opgelijst onder hun respectievelijke 
projecten. We verwijzen naar: 

• Aphia 

• WoRMS - World Register of Marine Species 

• EurOBIS - European Ocean Biogeographic Information System 

• IRMNG - Interim Register for Marine and Non-Marine Genera 

• BeRMS-2020 Innovative Census of Belgian Marine Life 

• CoL Global Team - VLIZ participation in the Catalogue of Life Global Team 

• Support OBIS - VLIZ support provided to international OBIS 

• OBIS-Event-Data 

• EMODnet Biology Phase III 

• Marine Regions, towards a standard for georeferenced marine names 

 

OBSERVATORIUM 

Vis telemetrie netwerk 

• Alle receivers van het BDNZ + Westerschelde 2 en 3 werden uitgelezen. 

• Er werden 73 palingen gezenderd. 

• Op 22 maart 2019 zal de MC1 van COST Action CA18102 doorgaan. We verwijzen hierbij naar COST-ETN. 

https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/
http://lifewatch.be/en/events/8th-young-environmental-scientists-meeting-yes-setac
https://twitter.com/LifeWatchVLIZ/status/1094940409430765568
https://twitter.com/LifeWatchVLIZ
http://www.lifewatch.be/news
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• Jolien Goossens haalde een FWO-mandaat binnen. Ze startte op 1 januari 2019 als doctoraatsstudent aan 
UGent-Marbiol. Jan Reubens is copromotor vanuit het VLIZ. In dit doctoraat wordt het bewegings- en migratie 
gedrag van Zeebaars in het BDNZ onderzocht om het beheer hier beter op af te stemmen. Hiervoor zal gebruik 
gemaakt worden van het LifeWatch observatorium (Fish Acoustic Receiver Network). 

• Er verschenen drie nieuwe A1 publicaties over het vis telemetrie netwerk: Reubens et al., 2019; Verhelst et al.; 
2018a en Verhelst et al 2018b (zie onderaan bij publicaties). 

• Op vrijdag 7 december 2018 heeft Pieterjan Verhelst van Universiteit Gent zijn doctoraat, getiteld European eel 
(Anguilla anguilla L.) movement behaviour in relation to habitat fragmentation - Novel insights inferred from 
acoustic telemetry, publiek verdedigd. Zijn onderzoek maakt deel uit van het LifeWatch vis telemetrie netwerk. 

• Het paling onderzoek van Pieterjan Verhelst in het Albert Kanaal werd samen gevat in Science Trends: “When 
eels can’t go with the flow” (https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/). 

 

Vogelzendernetwerk en BirdCamera's  

• Er verscheen een nieuwe A1 publicatie: Santos et al. 2019 (zie onderaan bij publicaties). 

• Verder zijn er geen nieuwe activiteiten te vermelden voor het vogelzendernetwerk en de BirdCamera’s sinds de 
vorige informatieve bijlagen. 

 

Akoestisch netwerk voor detectie bruinvissen mbv C-PODS 

• Een IMEC thesisstudent (UGent) werkt dit jaar op het ontwikkelen van een autonome sensor die bruinvis 
echolocatie continu kan opnemen, alsook elk uur enkele minuten het achtergrondgeluid kan opnemen. Hierbij 
wordt in eerste instantie gewerkt met dezelfde hydrofoon als van de huidige C-POD om het systeem te testen. 
Daarna wordt verder gezocht naar de beste optie om zowel laagfrequent (achtergrondgeluid) als hoogfrequent 
geluid (bruinvis echolocatie) op te nemen. De levensduur van dit systeem is van groot belang, dit moet de drie 
maand overschrijden. 

• De nieuwe mooring tripodes voor de C-POD werden op 10 locaties uitgezet in het najaar van 2018. 
Ondertussen zijn reeds 3 stations uitgelezen en opnieuw geïnstalleerd. De data zijn van hogere kwaliteit dan 
met de oppervlakte ophanging aan een boei. 

• IMBRSEA studente Nikola Piesinger is een MSc thesis studente die zal werken op de impact van heien op de 
verspreiding van bruinvissen. Begeleiders van deze thesis zijn Dr. Bob Rumes (OD Natuur) en Dr. Elisabeth 
Debusschere (VLIZ). 

 

Sensor netwerk van akoestische vleermuis detectors en MOTUS netwerk 

• Een IMEC thesisstudent werkte dit jaar op de software component van de BatCorder. Het doel bestaat erin om 
de herkenningssoftware voor bat calls te optimaliseren. 

• Een UGent bachelor student werkt dit jaar op de validatie van de opgenomen batcalls langsheen de Belgische 
kust. 

• MOTUS tracking network: derde station om op een Belwind turbine geplaatst te worden, wordt klaargemaakt. 
Deze is aanvulling op de twee kuststations In Koksijde en Heist. Op deze manier kan migratie ecologie van de 
vleermuizen langsheen de Noordzeekusten in kaart worden gebracht. Installaties werden gerealiseerd in 
samenwerking met Bionatuuronderzoek en WUR. 

https://sciencetrends.com/when-eels-cant-go-with-the-flow/
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Fytoplankton sensors: Flow Cytometer (FCM) en FlowCAM 

• De FCM heeft een grondig onderhoud gekregen met de installatie van een vernieuwde camera lens en 
optimalisatie van de software. Dit zal leiden tot kwalitatievere foto’s en het aantal foto’s per staal werd ook 
verhoogd. 

• De FlowCam stalen van 2018 zijn reeds geanalyseerd. 

• De Data paper over de FlowCAM data 2017-2018 wordt gefinaliseerd en de data wordt via MongoDB in de data 
explorer aangeboden. 

• De software die gebruikt wordt voor de automatische classificatie van de FlowCam beelden (VisualSpreadsheet) 
wordt als weinig efficiënt ervaren. Daarom werd een samenwerking aangegaan met het Instituto de Física de 
Cantabria (IFCA) om te onderzoeken of de deep learning algoritmes die zij ontwikkeld hebben hiervoor gebruikt 
kunnen worden. 

 

Zoöplankton sensors: ZooScan en VPR 

• De ZooScan werd verder ingeschakeld voor de verwerking van zoöplankton stalen verzameld tijdens de 
maandelijkse LifeWatch staalname campagnes. Stalen tot en met oktober 2018 werden verwerkt. 

• In februari 2019 startte Jolien Claes een stage met de ZooScan, ten einde de verkregen lengtemetingen verder 
te valideren en te beschrijven. 

• In februari 2019 testten Josef Koch en Simon Hansul (Ugent) of de ZooScan LifeWatch infrastructuur inzetbaar is 
voor geautomatiseerde tellingen van Daphnia (Amphipoda: Ischyroceridae). 

• De datapaper over zooplankton werd ingediend bij Geoscience Data Journal. 

• In Februari 2019 startten twee contracten, Roeland Develter & Anouk Ollevier, voor optimalisatie van de VPR. 

 

Staalnamecampagnes en stalen bibliotheek 

• De maandelijkse LifeWatch campagnes worden verdergezet. Naast de gebruikelijke inzet van sensoren en 
staalnames (zooplankton, fytoplankton, macrobenthos, nutriënten, pigmenten en turbiditeit), worden tijdens 
deze campagnes ook stalen genomen voor de verschillenden LifeWatch PhD projecten (eDNA, FCM, VPR), en de 
stalenbibliotheek. 

• De datapaper over waterkwaliteit (pigment, nutriënt, turbiditeit) werd ingediend bij Nature Scientific Data. 

• In het kader van BeRMS2020 werden specifieke staalnames georganiseerd op station 780 die door specialisten 
(als vrijwilligers) zullen worden uitgewerkt. 

• Het doctoraat van Anja Nohe werd ingediend. Een groot deel van de thesis gaat over de valorisatie van de 
pigment datareeks die tijdens de LifeWatch staalname campagnes werd opgebouwd. Jonas Mortelmans van VLIZ 
is co-auteur van hoofdstuk 5 Long-term phytoplankton trends and variability in Phaeocystis blooms in the 
BPNS. 

 

DATA ARCHEOLOGIE 
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• Afwerking overkoepelende dataset over historisch Keniaans Belgische onderzoeksdata 

• Afwerking en indiening datapublicatie over historisch Keniaans Belgische onderzoeksdata 

 

DATA SERVICES  

• Voor de data services is er niets te melden sinds de vorige informatieve bijlagen. 

 

MEETINGS 

• 13-14 december 2018, Ljubljana: 1st Working Meeting LifeWatch-ERIC Data Centres 

• 19-20 december 2019, Sevilla: 3rd LifeWatch ERIC General Assembly 

• 14-16 januari 2019, Praag: Kick off meeting ENVRI-FAIR 

• 5-10 februari 2019, Gent: 8th Young Environmental Scientists Meeting (YES-SETAC) 

 

PUBLICATIES 
Enkele recente belangrijke publicaties op basis van LifeWatch werk staan hieronder opgelijst. De volledige lijst is terug 
te vinden op http://lifewatch.be/en/publications. 

• Deschutter, Y.; De Schamphelaere, K.; Everaert, G.; Mensens, C.; De Troch, M. (2019). Seasonal and spatial fatty 
acid profiling of the calanoid copepods Temora longicornis and Acartia clausi linked to environmental stressors 
in the North Sea. Mar. Environ. Res. In Press (Corrected Proof). 
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008. 

• Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Pauwels, I. 
(2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal 
Biotelemetry 7(2). https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8. 

• Santos, C.S.A.; Loureiro, S.; Sotillo, A.; Müller, W.; Stienen, E.W.M.; de Neve, L.; Lens, L.; Monteiro, M.S. (2019). 
Assay optimisation and age-related baseline variation in biochemical markers in Lesser Black-backed gulls. 
Ecotoxicoligal and Environmental Safety 172: 246-254. 

• Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018a). Selective 
tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) Migration behaviour in a dynamic estuary. 
Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025. 

• Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018b). Unimodal 
head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support 
disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.5773. 
 

http://lifewatch.be/en/publications
https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2018.12.008
https://hdl.handle.net/10.1186/s40317-019-0164-8
https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025
https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.5773



