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Vergadering Wetenschappelijke Kerngroep VLIZ 

Vrijdag, 9 maart 2018, 14.00 uur,   
Sterre gebouw S2, 3de verdieping, vergaderzaal 3.1 

Krijgslaan 281, Gent  

Verslag 

De bijlagen kunnen gedownload worden via deze link: 

http://www.vliz.be/docmanager/ 

Login: wetcom@vliz.be  Paswoord: VLIZ-wetenschappelijke-commissie 

Aanwezig: Colin Janssen (voorzitter), Gudrun De Boeck, Bart Deronde, Marc Kochzius, Jan Mees, Tina 
Mertens, Jaak Monbaliu, Frank Mostaert, Hans Polet, Jan Seys, Eric Stienen, David Van Rooij, Gert 
Verreet, Steven Vinckier, Filip Volckaert 
Extra aanwezig: Michiel Vandegehuchte 

Verontschuldigd: Tom Artois, Natalie Beenaerts, Ronny Blust, Margaret Chen, Marleen De Troch, 
Roger Dijkmans, Maurice Hoffmann, Tom Lenaerts, Patrick Meire, Filip Meysman, Marnix Pieters, Bart 
Sonck, Stijn Temmerman, Erik Toorman, Peter Troch, Karolien Van Puyvelde, Gilbert Van Stappen, 
Marleen Van Steertegem, Toon Verwaest, Gert Jan Weltje 

Verslaggever: Nancy Fockedey 

1. Goedkeuring agenda en eventuele bijkomende punten vanwege de leden

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en dankt David Van Rooij voor de ontvangst op 

de Sterre. David geeft aan dat dit ook een optie blijft voor volgende vergadermomenten. 

Er zijn geen bijkomende agendapunten. 

2. Verslag vergadering kerngroep van 8 december 2017: goedkeuring en overlopen

actiepunten (Bijlage 1)

De actiepunten werden beantwoord en in een apart document rondgestuurd naar alle 

leden. Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Overlopen en rondvraag informatieve bijlagen (Bijlage 2)

http://www.vliz.be/
mailto:wetcom@vliz.be
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Jan Mees licht enkele spraakmakers uit dit uitgebreide activiteitenpakket toe: de Grote 

Schelpenteldag (17 maart), de VLIZ Marine Science Day (21 maart), het 53ste European 

Marine Biology Symposium (17-21 september), de expo ‘1914-18 - Slag om de Noordzee’ 

(21 april – eind augustus), een feestelijke week rond de samenwerking van Vlaanderen met 

UNESCO in het kader van FUST (14-18 mei), het Marine Science meets Maritime Industry 

event (MSMMI, 24 mei), de Blauwe Cluster die is goedgekeurd (zie agendapunt 5), de 

goedkeuring van de concessie om op MSO gedurende de volgende 27 jaar activiteiten te 

ontplooien en de aankoop van nieuwe infrastructuur.  

Tina Mertens beklemtoont dat MSMMI voor het eerst ook de mogelijkheid biedt om 

projecten voor te stellen en als abstract in te dienen rond onderzoeksacties die tot innovatie 

hebben geleid.  

4. Werkplan 2018 afdeling Onderzoek (Bijlage 3)

Colin Janssen leidt in. Afdelingshoofd Onderzoek Michiel Vandegehuchte licht verder toe.

De afdeling Onderzoek heeft zijn werkplan voor 2018 opgemaakt. Hierin worden de 

(koepel)projecten uitgewerkt waar in 2018 zal op ingezet worden (‘Munitiedumpsites’, 

‘Gekaapte brieven’, ‘Mariene biodiversiteit’, ‘Paleolandschappen’) alsook een aantal andere 

onderzoek gerelateerde activiteiten (data-archeologie, onderwatererfgoed, akoestische 

waarnemingen kustnabije zone, epidemiologisch onderzoek/Blue gym, sea-spray aerosolen, 

HABs, habitatgeschiktheid macro-algen, Noordzee-wrakken). De verschillende Centers of 

Excellence en Platformen die het VLIZ-onderzoek ondersteunen zullen in de loop van 2018 

stelselmatig worden uitgebouwd op basis van geïnitieerde onderzoeksprojecten. Tot slot 

worden tevens het budget en de personeelsinzet toegelicht. 

Op vraag van Eric Stienen antwoordt Michiel dat ad-hoc expertengroepen kunnen evolueren 

naar meer uitgebreide langer lopende initiatieven. Het VLIZ zoekt daarbij pro-actief naar 

bestaande expertise binnen de scope van het onderzoeksthema (o.a. vanuit het Compendium 

voor Kust en Zee), maar staat steeds open voor aanvullingen en suggesties. Hans Polet vraagt 

naar het doel van de studie over habitatgeschiktheid voor macro-algen. Michiel verwijst naar 

een in Nederland bestaande atlas en duidt hoe nu ook een mechanistisch model wordt 
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voorbereid voor een ruimer gebied inclusief het Belgische deel van de Noordzee (worden 

toegelicht op VMSD 2018).  

  

Bart Deronde polst naar mogelijke samenwerkingen rond luchtkwaliteit en aerosolen. 

Voorzitter Colin Janssen bevestigt dat elke samenwerking steeds bespreekbaar is.  

Gert Verreet vult aan dat het belangrijk is dat garanties kunnen worden gegeven naar de juiste 

implementatiemodaliteiten hierbij. Jan Mees meldt dat het VLIZ pro-actief is geweest om in 

de koepelprojecten zo inclusief mogelijk te zijn (bv. naar Mariene biodiversiteit toe).  

    

 

5. Stand van zaken De Blauwe Cluster 

Jan Mees licht toe. Caroline Ven (econome) werd aangesteld als CEO van De Blauwe Cluster 

(BC). Reeds op het Hermes comité van 25/1 werd een principiële goedkeuring gegeven aan 

de cluster, mits het in rekening brengen van aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden 

omvatten het verder verduidelijken van de KPI’s en de innovatiestrategie. Hiertoe werd een 

bijkomende verduidelijkende nota opgesteld, besproken op 28/02 door een subwerkgroep 

van het Hermescomité en de BC.  Een formele beslissing volgde op het Hermescomité van 

08/03. Mogelijk krijgt het VLIZ een neutrale rol binnen BC vanuit zijn 

wetenschapsadviserende functie. 

 

Het infrastructuurproject Blue Accelerator zal aan het Hermescomité niet meer worden 

voorgelegd maar gekoppeld worden aan de BC. Dit testplatform biedt heel wat 

opportuniteiten voor toekomstig zeewetenschappelijk onderzoek. 

 

 

6. Geplande initiatieven en projecten (Bijlage 4) 

a. Expertengroep ‘Gekaapte brieven’ 

Het VLIZ heeft een ad-hoc expertengroep (EG) opgericht met betrekking tot het 

onderzoeksproject ‘Gekaapte Brieven: Zuid-Nederlandse bronnen voor maritieme 

geschiedenis tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1714)’. Op 29 januari werd een 

schrijven gericht naar alle leden van de wetenschappelijke kerngroep om toe te treden 

tot deze expertengroep. Deze ad-hoc expertengroep heeft tot doel om collaboratieve 

onderzoeksprojecten te initiëren m.b.t. ‘gekaapte brieven’ uit de periode van de 

Spaanse Successieoorlog (1702-1714). De Terms of Reference van de EG staan in 

Bijlage 4 alsook de samenstelling van de EG. Op vraag kan het verslag van de eerste 
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vergadering dd. 8 februari van de EG doorgestuurd worden. Verwacht wordt dat deze 

ad-hoc EG zal evolueren naar een meer permanente EG rond maritieme geschiedenis. 

De eerstvolgende vergadering gaat door in juni 2018.  

 

b. SBO-projectaanvraag Paardenmarkt 

Het VLIZ zal een SBO-projectaanvraag indienen rond “Geïntegreerde 

wetenschappelijke aanpak voor een verbeterde risico-evaluatie en onderbouwde 

strategische beheeropties voor mariene munitiedumpplaatsen: de Paardenmarkt”. 

Vooralsnog ontbreekt de nodige wetenschappelijke kennis om een betrouwbaar 

oordeel over de status van de munitiedumpsite te kunnen vellen, onder meer wat 

betreft de risico’s voor de mens en het milieu. Het consortium bestaat uit: VLIZ, KBIN, 

UA, HZS, UGent. Het doel van dit onderzoeksvoorstel is om de nodige geïntegreerde 

wetenschappelijke kennis uit te bouwen rond verschillende aspecten van de toestand 

van de munitiedumpsite en zo een onderbouwde risico-evaluatie mogelijk te maken. 

 

c. BeRMS-2020 

In 2010 publiceerde VLIZ een Special Publication hieromtrent (”Belgian Register of 

Marine Species, compiled and validated by the VLIZ Belgian Marine Species 

Consortium”). Het register is tevens online beschikbaar, maar is aan een update toe. 

Het hoofddoel van dit project is om een geactualiseerde lijst van het Belgisch deel van 

de Noordzee1 samen te stellen, waarbij niet enkel wordt voortgegaan op meldingen 

uit literatuur, maar waarbij ook zal getracht worden effectieve soortswaarnemingen 

te verzamelen en deze publiek beschikbaar te maken via verschillende VLIZ-

datasystemen. Daarnaast zal tijdens dit project ook een duidelijke roadmap worden 

opgesteld, met als doel in detail te documenteren hoe we te werk zijn gegaan om een 

nationale mariene soortenlijst samen te stellen. De betrokkenheid van het brede 

publiek en amateur taxonomen, maar ook van professionele biologen in het 

actualiseren van BeRMS zal belangrijk zijn. Zo zullen verschillende experten vanuit de 

MOG’s gecontacteerd worden om bij te dragen aan dit initiatief. 

 

Jan Mees voegt toe dat hier ook een historische component aan vasthangt. BeRMS 

bestond al, maar zonder deze extra tijdsdimensie. O.a. in het kader van GES 2020 

                                                            
1 Het studiegebied is het mariene gebied, en dekt het Belgisch deel van de Noordzee, tot en met de hoogste 
hoogwaterlijn (gemiddelde van de laatste 10 jaar). Dit is dus inclusief de aan het tij onderhevige slik- en 
schorgebieden (zoals het Zwin, de IJzermonding en de Baai van Heist) en de Spuikom. 
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(Good Environmental Status) zal het belangrijk zijn een update te maken binnen een 

beperkt tijdsvenster. Door een geconcentreerde inspanning met alle betrokkenen 

moet het lukken een vergelijking te maken in de tijd, die op landelijk niveau inzage 

geeft en inspiratie kan bieden voor andere landen.  

 

Gert Verreet vraagt of er, naast aan-/afwezigheid van soorten, ook wordt gekeken 

naar dichtheden. Jan Mees antwoordt dat dit het project compliceert, maar haalbaar 

moet zijn, minstens voor bepaalde groepen organismen. 

 

ACTIEPUNT: Aan alle leden wordt gevraagd om hun eventuele interesse kenbaar te 

maken om bij te dragen aan dit initiatief. 

 

 

7. Infrastructuur (Bijlage 5) 

a. Jan Mees licht het vaarschema Simon Stevin 2018 en de ontwikkeling rond het Besluit 

Vlaamse regering toe. Het vaarschema voor de eerste helft van 2018 werd 

toegevoegd. Gert Verreet geeft een update over de nota die ter voorbereiding van een 

Besluit van de Vlaamse Regering aangaande een regeling voor vaartijd werd 

opgemaakt. Technisch gezien komt het erop neer dat de Vlaamse regering de 

onderzoeksgroepen toelaat om maximaal gebruik te maken van RV Simon Stevin. 

Tegen betaling kunnen privébedrijven eveneens gebruik maken van dit varend 

platform, maar dan via DAB Vloot en zonder het gebruik door onderzoeksgroepen te 

hypothekeren.   

 

 

b. Stand van zaken Marine Robotics Centre 

De bestekken van de AUV en USV zijn Europees bekend gemaakt. De links: 

AUV: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98024-2018:TEXT:EN:HTML&src=0  

USV: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98019-2018:TEXT:EN:HTML&src=0 

Deadline indiening dossiers: 2 mei 2018 om 11u. Vermoedelijke gunning van opdracht: 

2 september 2018. Een demo per toestel wordt georganiseerd tussen 2 mei en 2 

augustus 2018. Ook de voorstudie voor de aanleg van een zeewaterleiding  naar het 

MSO is doorgestuurd naar verschillende ontwerpbureaus. Er is nog geen beslissing 

genomen rond het type dat zal worden gekozen. 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98024-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98019-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
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Hans Polet geeft aan dat, indien gewenst, ILVO ook bereid is mee te financieren in de 

aanleg van de zeewaterleiding.  

 

Gudrun vraagt of deze toestellen ook in ondiep water (bv. Oosterschelde) kunnen 

worden gebruikt. Jan Mees licht toe dat VLIZ bewust gekozen heeft voor toestellen die 

ook ondiep kunnen werken. Tina Mertens geeft aan dat afhankelijk van het finaal 

gekozen model daarin nog nuances mogelijk zijn. Jan Mees vult aan met vermelding 

van de geviseerde sensoren en attributen, en roept op om eventuele bemerkingen zo 

snel mogelijk door te geven. De hoop is om in 2019 effectief te starten.  

 

8. Filantropiebegroting 2018 (Bijlage 6) 

 

Tina Mertens licht toe. Er wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven in 

2017 en 2018. De grootste inkomsten in 2017 waren afkomstig van bestemde donaties, 

ledenbijdragen en de verkoop van de Sea&Science collectie. De grootste uitgaven waren de 

beurzen ‘Brilliant Marine Research Idea’ en de Sea&Science collectie. In 2018 wordt 

eenzelfde patroon verwacht, alleen zal er een groot budget naar reisbeurzen gaan voor 

studenten vanuit de CPPS en naar een samenwerking met Beaufort voor een aparte 

gadgetlijn. 

 

Filip Volckaert stipt aan dat er geen arbeidsuren worden aangerekend en dit dus deels een 

vertekend beeld geeft. Colin Janssen antwoordt dat dit klopt, maar het verantwoord lijkt – 

gezien de gecreëerde goodwill etc. – om deze staftijd aan filantropie te besteden. Bij verdere 

evolutie en het aantrekken van grotere sponsors kan hopelijk hieraan worden verholpen. 

 

Het VLIZ staat open om de formule voor het uitnodigen van buitenlandse studenten in de 

toekomst bij te stellen en verwelkomt insteek vanuit de Wetenschappelijke Commissie. 

 

 

9. Vlaamse wetenschapsagenda in opmaak door FWO (Bijlage 7) 

 

Jan Mees licht toe. FWO organiseert in de periode maart-mei 2018 een volksraadpleging 

voor thema’s waarop onderzoek moet inzetten in de toekomst, in navolging van de 

Nationale Wetenschapsagenda in Nederland. Het VLIZ tracht de wetenschappers en het 

breder publiek te engageren om tevens hieraan bij te dragen en het marien onderzoek 
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voldoende in de kijker te plaatsen.  Dit zal geschieden enerzijds naar de wetenschap toe (op 

VMSD 2018), anderzijds naar een breed publiek (sociale media, flyer in De Grote Rede). De 

rol van de wetenschappers is hierin niet te onderschatten, zowel in het inschatten van wat 

nodig is naar vraagstelling toe als naar de clustering van de binnen gekomen vragen. Omdat 

de hoop leeft dat uit deze megabevraging ook een ‘blauwe cluster’ naar voor komt, roept 

Jan Mees op om deze oefening ernstig te nemen en waar mogelijk actief deel te nemen.  

 

Filip Volckaert vraagt zich af of dit niet tegen het DNA van basisonderzoek (en FWO) ingaat. 

Jaak Monbaliu vraagt of ook de media niet kunnen worden bespeeld. Jan Mees antwoordt 

dat het verloop nog onduidelijk is, maar het bovenal belangrijk zal zijn dat er veel ‘blauwe’ 

vragen worden ingestuurd. Ook benadrukt hij dat de clustering hierin zeer belangrijk zal zijn, 

waarbij het nuttig kan zijn inspiratie te zoeken in Nederland of bij de Sustainable 

Development Goals van de VN.  

 

Tina Mertens voegt toe dat de wetenschappers uit de VLIZ-achterban nog per mail zullen 

worden uitgenodigd om deel te nemen.  

 

 

10. Terugkoppeling activiteiten IOC, POGO, EMB, JPI Oceans, Marine Biotechnology ERA-NET, 

ESFRI’s (Bijlage 8) 

 

Jan Mees licht kort toe. De denkoefening rond ‘Navigating the Future V’ (visionair document 

EMB) is in volle ontwikkeling en geeft vijf grote domeinen weer voor toekomstig onderzoek. 

Het VLIZ is recent ook actief geworden in de capacity-development component van 

UNESCO-IODE. Verder zal Jan Mees deel uitmaken van de editorial board van het ‘Global 

Ocean Science Report’ wat mogelijkheden biedt om de Belgische expertise in het daglicht te 

stellen.  

En het FWO heeft een call gelanceerd rond internationale onderzoeksinfrastructuur, roept 

op om voorstellen voor ESFRI’s in te dienen, en belooft uitsluitsel voor het eind van het jaar.  

Hierrond is enige bezorgdheid, onder meer door het snelle proces en het verwachte aantal 

ingediende projecten. 

 

Gert Verreet vult aan m.b.t. de verwachte voortgang bij JPI-Oceans. Verder zal er ook 

Vlaamse inbreng zijn rond Blue Bio-economy.  
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ACTIEPUNT: VLIZ stuurt de thema’s van ‘Navigating the Future V’ door naar alle leden 

 

11. Nagoya Protocol i.v.m. toegang tot Belgische genetische rijkdommen (Bijlage 9) 

 

Gert Verreet licht toe. Een ontwerpregeling van de federale overheid inzake toegang tot 

genetische rijkdommen in Belgische mariene wateren werd uitgewerkt en aan alle leden 

bezorgd. LET WEL: voor staalnames in de context van modellering, biogeografisch 

onderzoek, ecosysteemonderzoek, monitoring en taxonomisch onderzoek, is de 

ontwerpregeling NIET van toepassing. De gevolgen van de regelgeving (zoals nu voorliggend) 

zijn dat er notificatieplicht is voor publicaties over onderzoeksresultaten van genetische 

rijkdommen alsook een verplichting om de stalen die genomen werden in de mariene 

wateren onder Belgische bevoegdheid, neer te leggen bij de collectiebeheerder van de 

federale collecties in beheer bij de federale onderzoeksinstellingen. De collectiebeheerder 

mag deze stalen evenwel weigeren, en is niet verplicht ze effectief op te nemen in de 

collecties. Tot 16 maart kan op de ontwerpregeling gereageerd worden bij FOD Leefmilieu. 

Het VLIZ heeft een advies uitgeschreven met alternatieve oplossingen. Gert Verreet licht die 

toe en geeft aan dat het weinig zinvol is mee te gaan in voorgestelde wetgeving die vooral 

onnodige extra administratie zal teweegbrengen.  

 

ACTIE: aan alle leden wordt gevraagd om eventuele opmerkingen op het VLIZ-advies voor 

16 maart over te maken rechtstreeks aan mevrouw Kempenaar (FOD Leefmilieu) of via 

Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ) 

 

 

12. Blauwe missie voor het 9e kaderprogramma  

 

Op 22 februari lanceerde de Europese Commissie een rapport “Mission-Oriented 

Research & Innovation in the European Union” (auteur: Mariana Mazzucato). De Europese 

Commissie wenst immers in zijn volgende kaderprogramma missie gedreven onderzoek en 

innovatie te promoten. Voor de oceaan wordt bijvoorbeeld ‘a plastic free ocean’ als missie 

naar voren geschoven in het rapport van Mazzucato. Er staat een online consultatie open 

over deze missie gedreven aanpak waar vanuit het VLIZ een antwoord op gestuurd zal 

worden dat liefst door alle leden van de wetenschappelijke kerngroep ‘ondertekend’ wordt. 

De deadline is 3 april. Tegen medio maart zal het VLIZ een ontwerpantwoord doorsturen. 

Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d
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ACTIE: aan alle leden wordt gevraagd om te reageren op het ontwerpantwoord van VLIZ 

dat medio maart verstuurd zal worden  

 
 

13. Data en locatie volgende vergaderingen  

a. Vrijdag 8 juni 2018, 14u00 Gent 

b. Vrijdag 5 oktober 2018, 14u00 op verplaatsing (UA, onder voorbehoud) 

c. Vrijdag 7 december 2018, 14u00 Oostende (klankbordgroep) 

 

LET OP: de klankbordgroepvergadering werd verplaatst naar december om aan te sluiten op de 

lancering van de derde editie van het Compendium voor Kust en Zee (voormiddag). Vermoedelijk 

zal deze vergadering doorgaan in De Grote Post te Oostende.  

 

 

14.    Varia 

a. BIN “: Synthese van het Wetenschappelijk Onderzoek i.k.v. het Complexe Project 
Kustvisie” (Bijlage 10) 
 
Deze beleidsinformerende nota (BIN) werd ter consultatie doorgestuurd naar alle 
leden inclusief enkele experten ter zake. Volgende lectoren gaven feedback: 
 
Prof. dr. ir. Marc Vantorre, Universiteit Gent, Afdeling Maritieme Techniek  
Dhr. Daan Delbare, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)  
Dr. Kris Hostens, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)  
Dr. ir. Hans Polet, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)  
Dr. Gert Van Hoey, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)  
Dr. Eric Stienen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)  
Prof. dr. ir. Katrien Eloot, Waterbouwkundig Laboratorium (WL)  
Ir. Joris Vanlede, Waterbouwkundig Laboratorium (WL)  
Ir. Toon Verwaest, Waterbouwkundig Laboratorium (WL) 

 

De nota is finaal en zal online gezet worden alsook overgemaakt worden aan de 

projectcoördinator van het Complexe Project Kustvisie. 

 

Filip Volckaert vraagt zich af waarom gekozen wordt voor slechts één optie (de 

‘eilanden’) en hoe dit gestuurd wordt. Colin Janssen antwoordt dat het VLIZ steeds de 

mogelijkheid heeft om vanuit zijn rol hierin vragen te stellen en te vermijden dat het 

warm water – naar onderzoek toe – wordt heruitgevonden. Gert Verreet duidt dat het 

VLIZ in het nieuwe convenant is gevraagd actiever te zijn in beleidsadvisering. De 

evolutie van ‘Vlaamse Baaien’ naar ‘Complex Project Kustvisie’ lijkt gunstig omdat nu 

erkend wordt dat belangrijke beslissingen degelijk en wetenschappelijk gefundeerd 

dienen te worden. Daarom moeten we hier a priori positief tegenaan kijken. De keuze 
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voor de Oostkust heeft te maken met andere opportuniteiten die zich daar voordoen. 

Frank Mostaert vult aan dat het feit dat het oorspronkelijke ‘Vlaamse Baaien’ verhaal 

nu bij de overheid is beland, vooral ook mogelijkheden biedt om actief en vanuit 

wetenschap mee te denken in dit proces en waar nodig bij te sturen. Voor het marien 

onderzoek is dit een uitdaging van groot formaat. Filip Volckaert vraagt zich af hoe in 

dit proces kan worden ingebroken. Tina Mertens duidt dat er ook een 

wetenschappelijk-technisch adviesorgaan zal worden opgericht, en dat het VLIZ er mee 

zal over waken dat de wetenschap in al zijn breedte wordt meegenomen. Hans Polet 

vult aan dat er nog een brede discussie zal volgen en dat ook het ILVO dit proces 

aandachtig volgt. Colin Janssen besluit dat de rol van het VLIZ hierin belangrijk kan zijn 

en we hierrond misschien een expertengroep dienen op te richten.  




