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Wetenschappelijke Commissie VLIZ – Kerngroep 6 maart 2020 
‘t Pand (Dormitorium), Gent 

 Jan Mees, Colin Janssen, Gert Verreet, Karolien Van Puyvelde, Tina Mertens, Hans Polet, Maurice 
Hoffmann, Marnix Pieters, Michiel Vandegehuchte, Filip Volckaert, Frank Mostaert, Nancy Fockedey 
(verslag) 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

De agenda wordt goedgekeurd. Jan Mees meldt een bijkomend punt, nl. de laureaten van de VLIZ-
prijzen meedelen.  

• Bachelor Thesis Award: Lescroart Celie, Hogeschool VIVES (Ecotechnologie). “Litter near the
sea, back to the source - Labels and inscriptions as a guideline to the origin of the waste”

• Master Thesis Award (niet-biologisch): De Albuquerque Ribeiro Rafaela, VUB (Tropimundo).
“Designing climate-proof marine protected areas: a case study in South America”

• Master Thesis Award (biologisch): Van Audenhaege Loïc, UGent (IMBRSea). “High-resolution
vertical habitat mapping of a deep-sea cliff offshore western Greenland”

• North Sea Award: Brand Evelien, VUB (Hydrology and Hydraulic Engineering). “Intertidal beach
morphodynamics of a macro-tidal sandy coast (Belgium)”

• Prijs Delcroix (hoofdprijs t.w.v. 25.000 euro): dr. Mathew White, University of Exeter Medical
School (European Centre for Environment and Human Health) & University of Plymouth (PAHL).
“The Blue Gym 2009-2019: A decade of progress in human-marine interactions”

• Prijs Delcroix (aanmoedigingsprijs t.w.v. 2.500 euro): dr. Emmanuel Van Acker, UGent
(Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie). “Biogenics in sea spray: the ‘new’
thalassotherapy?”

• BMRI (filantropie)
o Sarah Maes, KU Leuven (Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics).

“Microbiome and diet turnover as a predictor of rapid environmental change in the
Arctic Ocean”

o Luna van der Loos, UGent (Phycology). “Algal microbial interactions - beyond bacteria,
let’s go viral”

o Bert Teunkens, UAntwerpen (Ecosystem Management). “Tracking marked plastic items
on their journey through the Scheldt estuary, using the Permanent Belgian Acoustic
Receiver Network” > DEME BMRI-beurs

Voorzitter Colin Janssen bedankt alle mensen die in de jury’s hebben gezeteld. 

2. Verslag vergadering kerngroep van 6 december 2019: goedkeuring en overlopen actiepunten

(Bijlage 1)

Op 6 december hield de Wetenschappelijke Commissie een gesloten en een open vergadering. Er waren 
geen actiepunten in het verslag van de gesloten vergadering. Het verslag wordt goedgekeurd. Het draft 
verslag van de open vergadering staat ondertussen online (open voor commentaar).  

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2)

Jan Mees overloopt en haalt er enkele zaken uit.  



2 
 

Evenementen: LifeWatch hield op 23.01 een workshop met de maritieme industrie en speelt daarmee in 
op de hernieuwde ESFRI’s beleid waarbij ook valorisatie moet zijn naar industrie toe. Op 29.01 werd de 
kick-off gehouden van DISARMS het nieuwe SBO-project rond de problematiek van de Paardenmarkt. 
Op 14.03 houden we de 3de editie van de Grote Schelpenteldag 2020 in 10 kustgemeenten.  Op 18.03 is 
er de 20ste editie van de VLIZ marine Science Day in De Grote Post met een voor deze verjaardagseditioe 
speciaal programma. Als keynote komt Sigi Gruber van de Europese Commissie spreken rond de missie-
georiënteerde onderzoeksfinanciering binnen Horizon Europe. Op 22.03 is er het Europees 
kampioenschap meeuwenschreeuwen. Op 30.03 houden we de uitreiking van de Prijs Delcroix in de 
KVAB in Brussel, op het eindcongres van het SOPHIE-project (thema ocean and human health).  
 

Oproep aan de WetCom: om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de prestigieuze Prijs Edouard 
Delcroix in Brussel op 30.03.  

 
Op 08.05 houden we samen met de Blauwe Cluster de Blue Economy Science Summit in Oostende. Dit is 
de nieuwe naam voor het jaarlijkse Marine Science meets Maritime Industry (KPI voor VLIZ). Op 27.02 
ging het Ocean Science Park officieel open in Oostende, met een mooie stand van VLIZ. Van 08-11.10 
gaat in Antwerpen opnieuw SuperNova door. Tijdens het publieksvent in het weekend en zal de RV 
Simon Stevin open staan als showcase voor marien onderzoek. Voor het eerst in Antwerpen.  
 

Actiepunt: VLIZ bekijkt of het mogelijk is om ook externe wetenschappers te laten deelnemen 
aan boord. 

 
Projecten: Momenteel lopen bij VLIZ 46 projecten met externe financiering. Jan Mees overloopt kort de 
nieuw opgestarte projecten: TIMBERS, ANDROMEDA, Blue Cloud, Coastbusters2.0, DISARM, EMODnet-
call met EMODnet China; Mission Atlantic (cumulatieve effect van stressoren zoals klimaat, visserij, 
vervuiling in de Atlantische Oceaan), korte inventarisopdracht rond 100-jarige scheepswrakken. 
 

Actiepunt: VLIZ informeert op vraag van Gert Verreet naar eventuele overlap tussen Blue Cloud 
en LifeWatch.  
 

Wetenschappelijke publicaties (altijd in samenwerking met universiteiten en andere Vlaamse 
kenniscentra): 4 beleidsinformerende nota’s (BIN) rond loodvrije werpgewichten in de recreatieve 
visserij, de pulsvisserij, de inventaris van het Vlaamse/Belgische onderzoekslandschap, en een update 
van de BIN over marien zwerfvuil. Wim De Winter analyseerde en ontsloot de Nederlandstalige 
dagboeken van de Vlaamse geestelijke Michael Defebure tijdens een scheepsreis naar Indië, met 
waarnemingen over de zee en het gebruik van de zee. Alexander Hooyberg publiceerde zijn eerste 
publicatie rond de zee en de menselijke gezondheid. Hans Pirlet bekeek de problematiek van staatsteun 
bij het inzetten van onderzoeksschepen en apparatuur, en kon daar samen met de VUB een A1-
publicatie rond publiceren.  
 
Projecten in aanvraag (zie vertrouwelijke lijst in de bijlagen): Vnl. projecten rond robotica en blauwe 
cluster projecten. Bij vragen contacteer VLIZ.  
 

4. Infrastructuur (Bijlage 3) 

a. Vaarschema Simon Stevin 2020  
b. Stand van zaken Blue Accelerator  
c. Stand van zaken Marine Robotics Centre 
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d. Stand van zaken Marien Station Oostende en InnovOcean Campus 
 
RV Simon Stevin is na een droogdokperiode weer in de vaart. De RV Simon Steven heeft in de periode 
januari-juni een volgeboekt vaarschema. Maar indien de leden van de WetCom of hun achterban nog 
extra noden zouden hebben aan scheepstijd, kan Andre Cattrijsse altijd bekijken of er combinaties 
mogelijk zijn. Ook kunnen ‘ships of opportunity’ en de samenwerking met de Belgica benut worden.  
 
De AUV- en USV-robots zijn volledig operationeel en worden geboekt voor internationale campagnes en 
lokale wetenschappers. De robots worden ingezet in Groenland (voor klimaatonderzoek) en in het 
paleo-onderzoek (inventariseren van het oude Oostende). Na het testen bleek dat de USV moeilijk op 
volledig autonome wijze operationeel te houden is in de Noordzee door de sterke stromingen. Ze wordt 
nu aangepast zodat deze ook op elektromotor kan lopen (grotere schroef). Ook akoestische bronnen 
kunnen erop geplaatst worden, waardoor sub-bottom profiling mogelijk wordt met de USV.  
 
Op het Marien Station Oostende is gestart met de sloop en de bodemsanering in het deel MSOII. Later 
dit jaar wordt gestart met de boring van de zeewaterleiding. Ook zal de opdracht worden gegund voor 
de afbraak van de andere hangars en de opbouw van het eerste stuk nieuwe MSOII (Ocean Innovation 
Space) en het opknappen van de bunker. Die zal deels worden ingezet voor bio-banking facility en deel 
als VR-omgeving voor onderzoek en het publiek. De bunker is beschermd erfgoed, de slipway niet.  
 
De eerste steenlegging van de nieuwbouw van de InnovOcean campus, samen met ILVO in de 
Ankerstraat staat ingepland op 18.03 (8:30-9:00). Geplande verhuis in 2022-2023.  
 
In de bijlagen zit een lijst van toestellen die zijn aangekocht of in aankoop zijn: Sparker, 
fluorescentiemicroscoop, nano-probe sequencing systeem, staining module flow cytometer …  
  

Oproep aan de WetCom: achterban laten weten dat deze toestellen gebruik kunnen worden 
door alle mariene onderzoeksgroepen in Vlaanderen.  

 
Filip Volkaert vraagt zich af of deze actieve akoestische bronnen (o.a. Sparker) geen interferentie geeft 
met de fauna in de buurt. Hij vraag zich af of VLIZ het internationaal protocol volgt hieromtrent en of dit 
aangeleerd wordt aan alle medewerkers die met actieve akoestische bronnen aan de slag gaan. VLIZ kan 
naast waarnemers ook de passive acoustic sampling en het vissenmeetnetwerk inzetten als controle. 
 

Actiepunt: Michiel Vandegehuchte stelt een nota op rond de implementatie van het 
internationale protocol op VLIZ.  

 
Gert Verreet: Speelt de vraag door vanuit het kabinet of Vlaanderen kan bijdragen met tripode-
opstellingen in de buurt van de Paardenmarkt (voor passieve samplers en meten van 
sedimenttransport)? Jan Mees antwoordt dat het KBIN een partner is in het DISARM-project en dat daar 
dus zeker overleg zal zijn rond het gebruik van gemeenschappelijke infrastructuur.  
 

5. Filantropiebegroting 2020 (Bijlage 4) 

Het filantropiebudget voor 2020 bedraagt 63.000 Euro. Algemeen is dit budget aan het groeien en we 
verwachten dat dit in de toekomst nog groeit. Het ledenaantal stijgt gestaag (eind 2019: 643) en ook het 
aantal vrije giften groeit (in 2019: 13.000 euro). In 2019 werd voor het eerst samengewerkt met een 
bedrijf voor de sponsoring van een Briljant Marine Research Idea (6000 euro). De Raad van Bestuur stelt 
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dat de WetCom bepaalt wat er met dit budget gebeurt. We zoeken nieuwe voorstellen rond het 
genereren van inkomsten (vb. meer gewone leden en corporate members) en zinvolle uitgaven. 
Jan Mees legt het voorstel door VLIZ voor aan de WetCom, dat vervolgens uitvoerig wordt besproken 
door de aanwezige leden. Waarvan hieronder een verkorte verslaggeving volgt.  
 
BMRI-beurzen:  uitbreiden van het aantal tot max. 4-5, uitbreiden van pre-doc niveau met junior post-
docs (cf. FWO).  
 
Zuidwerking: reisbeurzen voor bezoeken nar Vlaanderen werden gestopt aangezien de return on 
investment te laag was; was werk voor onthaal. We zoeken naar een andere stimulans om het zuiden te 
betrekken. Ontwikkel een beurzensysteem voor research in België voor MSc- of PhD-studenten. Maar 
hoe organiseren we dit? Kan je niet uitbesteden aan de Mariene Onderzoeksgroepen. VLIZ zelf laten 
organiseren en evalueren (voorstel 2). Of via VLIR, FWO of andere organisatie laten doen? Hoe kenbaar 
maken wereldwijd? Hoe stel je een commissie op voor de evaluatie van de kandidaturen?  Marnix 
Pieters: de verspreiding kan vb. via ICOMOS.  
 
We kunnen ook reisbeurzen uitschrijven voor Afrikaanse early carreer scientists om deel te nemen aan 
internationale congressen die doorgaan in België. De kwaliteitscontrole en selectie laten gebeuren door 
het Scientific committee van het congres zelf.  
 
Maurice Hoffman doet een extra voorstel om experten (wereldwijd) te betalen voor hun reis- en 
verblijfkosten naar België om hen samen te brengen voor het samen schrijven van een hoge impact 
paper. Het onderwerp kan door VLIZ worden aangegeven of kan binnen een call vallen. (cf. Alternet: 
20.000 euro). Met een duidelijke deliverable: het schrijven van een A1 paper, maar met een daaraan 
verbonden policy brief en een outreach-actie naar het brede publiek toe (vb. in de vorm van een TEDx). 
Het mag niet dienen voor kennisverwerving, enkel voor kennisintegratie. Jan Mees ziet wel wat in dit 
voorstel. Hoewel er wel al organisaties zijn die dit organiseren, zou het VLIZ een verschil maken door te 
focussen op multi- en interdisciplinair marien onderzoek.  
 
Maurice Hoffman doet nog een ander voorstel: Laat een meettoren met apparatuur op de interface van 
kust en zee (vb. Zwin, strand, IJzermonding …) financieren door het publiek (crowd funding) en 
ontwikkel hierrond een goede publieke communicatie.  
 
Conclusie van de discussie: De WetCom geeft het akkoord om de lopende zaken door te voeren, en laat 
VLIZ het voorgelegde voortel verfijnen met de volgende zaken: (1) uitbreiden van het BMRI-schema met 
1 extra beurs; (2) stel de beurzen niet alleen open voor kandidaten met pre-doctoraal niveau, maar laat 
ook een of enkele toe voor junior post-docs; (3) werk een beurs uit voor kandidaten uit het zuiden (nog 
uit te werken hoe bekendmaking en selectie dan precies moeten gebeuren); (4) VLIZ moet streven naar 
extra financiering van BMRI’s door bedrijven; (5) uitwerken van het idee om zaaigeld te geven aan 
experten voor het maken van een gezamenlijke high-level publicatie (twv 7.500 euro); (6) opstellen van 
een nota om een observatorium aan de kust te crowd funden; (7) organiseer reisbeurzen voor Afrikanen 
naar internationale congressen gehouden in België door leden van de WetCom. Het nieuw ledenschema 
wordt goedgekeurd.  
 

Actiepunt: VLIZ werkt het voorstel verder uit zoals hierboven gevraagd en stuurt de draft 
elektronisch door naar alle leden van de WetCom voor commentaar en goedkeuring.  
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6. BANOS SRIA – Strategic Research and Innovation Agenda 

Michiel Vandegehuchte geeft een presentatie rond de BANOS SRIA. Deze heeft 3 strategische 
doelstellingen (gezonde zeeën en kusten, duurzame economie en menselijk welzijn) en elk hebben ze 
meerdere specifieke doelstellingen. VLIZ, BELSPO, De Blauwe Cluster en VLAIO nemen vanuit 
Vlaanderen deel aan de Strategic Orientation Workshop in Leiden.  De definitieve afwerking van de 
BANOS SRIA wordt verwacht eind 2020/begin 2021.  
 

Oproep aan de leden van de WetCom: formuleer commentaar voor 28 maart aan Ann-Katrien 
Lescrauwaet of Gert Verreet.  

 
Hans Polet vraagt wie dit finaal uitgewerkt voorstel uiteindelijk zal financieren? Gert Verreet 
verduidelijkt dat dit nog maar een ontwerp is (SCA) voor een vernieuwd partnerschap in 2023, waarbij in 
dezelfde beweging wordt gezocht naar mogelijke financieringsmogelijkheden.  Tussendoor is er ad-hoc 
financiering door Vlaanderen. Zie punt 10.  

 
7. Vooruitzichten Vlaamse deelname aan VN Decade Ocean Science for Sustainable 

Development 2021-2030 

Gert Verreet verduidelijkt met een presentatie. Hij herhaalt de geslaagde interactieve sessie tijdens de 
WetCom kerngroep op 6 december. In 2020 zal in 2 stappen worden verder gewerkt: (1) het uitwerken 
van een ‘visitekaartje’ met de sterktes van Vlaanderen voor het versterken van samenwerkingen (door 
EWI, VLIZ, DBC). Deze moet klaar zijn tegen de Oceaan-conferentie in Portugal in juni (Minister Crevits 
neemt deel). De publicatiekost wordt door EWI betaald. Tijdens deze meeting zal een side event 
georganiseerd worden met VLIZ (o.l.v. Ann-Katrien Lescrauwaet). (2) het uitwerken van een document 
met een overzicht van de eigen bijdrages aan de VN decade.  
 

Oproep aan de leden van de WetCom: doorgeven aan Gert Verreet van activiteiten/initiatieven die 
zichtbaar kunnen gemaakt worden in dit document.  

 
8. UNESCO Intergouvernementele Oceanografische Commissie: nieuwe FUST-projecten 

Gert Verreet verduidelijkt met een presentatie. De Vlaamse regering heeft op 13 december beslist dat 
FUST 3 IOC-projecten goedkeurt (3 miljoen euro): InfoHub (technologische uitdagingen voor betere 
oceaanobservaties), Ocean Teacher Global Acadamy (OTGA2), en PacMan (Alert network voor mariene 
bio-invasie Pacific Islands). Er is nog een 4de in de maak rond ecosystem based solutions. Op de volgende 
vergadering zal Gert Verreet meer toelichten.  
 
Jan Mees stelt dat er vermoedelijk een redelijk groot netwerk van Vlaamse mariene wetenschappers 
bestaat die kan worden gemobiliseerd om een ‘in kind’ bijdrage te doen aan PacMan (bvb. EMBRC, 
GEANS, DNAaqua-net, INBO …) en vraagt op dit verder worden gecommuniceerd (via Ann-Katrien 
Lescrauwaet).  

 
9. JPI Oceans (+ JPI Water en JPI AMR): open call ‘Aquatic Pollutants’ met Belgische funding 

van BELSPO, FNRS en FWO 

Gert Verreet verduidelijkt aan de hand van een presentatie. Hij verduidelijkt dat er dit keer geen mede-
financiering is door VLAIO, wegens weinig enthousiasme in het verleden bij bedrijven voor water-
gerelateerde projecten. Deze oproep is er voor projecten rond pathogenen en contaminanten in water.  
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10. EU Horizon Europe: ‘Mission’ en ‘Blue Economy’ partnerschap (link naar ‘Green Deal’) 

Nieuw in het Horizon Europe financieringsprogramma is het missie-gedreven onderzoek voor het 
oplossen van ‘global challenges’ met een maatschappelijke impact. Er komt een mission rond “healthy 
oceans, seas, coastal and inland waters”. Deze moet zichtbare resultaten opleveren voor de Europese 
burger binnen de 3 jaar. Er is een aanzienlijk budget beschikbaar (ong. 1 miljard euro).  
 
Momenteel wordt door de Europese Commissie een scoping paper opgesteld voor het concretiseren van 
deze Ocean-missie. Er werd een Belgische contactgroep samengeroepen voor het oogsten van briljante 
ideeën (die voldoen aan 10-tal criteria) en publieksinteractie (co-creatie). Maar gezien het scoping paper 
er nog niet is, is het voor de Belgische contactgroep zeer onduidelijk waarover het moet gaan. Op de 
VMSD van 18 maart zal een eerste stakeholderevenement georganiseerd worden met Sigi Gruber. Zal er 
een link komen met de Green deal? Lukt dit allemaal om de deadline te halen wanneer de missions 
goedgekeurd zullen worden? Hopelijk want de volgende cyclus start maar op binnen 3 jaar.  
 
Jan Mees stelt zich de vraag of de Life On Earth call ook rekening zal houden met mariene biodiversiteit? 
Gezien de Biodiversa-groep traditioneel sterk gericht is op terrestrische biodiversiteitsonderzoek. 
Partnerschappen worden traditioneel opgericht met sterke landen die met eigen middelen deelnemen. 
Zij werken vaak vanuit terrestrisch gerichte instellingen, voortbouwend op wat al aanwezig is. Dit zou 
een gemiste kans zijn voor het mariene biodiversiteitsonderzoek. Maurice Hoffmann verduidelijkt dat op 
de Partnership Meeting van Life On Earth bleek dat niet enkel DG Research, maar ook de DG’s rond 
biodiversiteit en milieu betrokken worden. Daar heeft Isabella Sousa Pinto (EuroMarine) aangedrongen 
om ook DG Mare aan te spreken en de lidstaten aan te sturen om hun “mariene” ministeries te 
mobiliseren. Men zou niet alleen calls organiseren voor onderzoek, maar ook calls die maatschappelijke 
oplossingen bieden en dus ook science-policy projecten. Gert Verreet kijkt dit alles nog eens extra na. 

 
11. Data en locatie volgende vergaderingen  

a. Vrijdag 12 juni 2020 (locatie te bepalen) 

b. Vrijdag 9 oktober 2020 te Gent (’t Pand) of op een locatie rond ‘t eilandje in Antwerpen  

c. Donderdag 3 december 2020 te Oostende (klankbordgroep) 

Tina Mertens merkt op dat op het moment van de WetCom van oktober de RV Simon Stevin dan net 
naar Antwerpen is gevaren voor het publieksevent SuperNova. Misschien kan de WetCom dan 
vergadering op een locatie dichtbij ’t eilandje? Suggesties welkom. 
 

12.    Varia 

Filip Volckaert meldt dat van 5 tot en met 9 juli 2021 het congres van Fisheries Society British Ilses 
doorgaat in Leuven. Met als centrale thema: ecosystems and fisheries. Partners zijn ILVO, 
AfrikaMuseum, Universiteit Luik en KU Leuven.   
 
Filip Volckaert meldt dat de Universiteit van Vlaanderen veel filmpjes maakt, maar algemeen weinig 
rond mariene onderwerpen. De organisatie van dit kanaal ligt bij de universiteiten, met quota voor 
verdeling. Filip roept elke lid van de WetCom op zijn eigen universiteit te pushen om marien onderzoek 
op te nemen. Kan het VLIZ onderzoeken hoe meer mariene onderwerpen kunnen behandeld worden en 
de organisatie ‘marineren’?  




