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Verslag Marine@UGent vergadering 

Datum: Maandag 18/03/2013 van 14u30 tot 17u30 
Locatie: S8, vergaderzaal Mariene Biologie 
Aanwezig:  
Magda Vincx, Lynn Vanhaecke, Koen Chiers, Colin Janssen, Olivier De Clerck, Ann Vanreusel, David 
Van Rooij, Annemie Decostere, Filip Tack, Tom Geerinckx, Frank Maes, Ines Tavernier (UGent), Jan 
Mees (VLIZ/UGent) 
 
1. Verwelkoming nieuwe leden 

Prof. Janssen verwelkomt de nieuwe leden en geeft enige toelichting waarom deze groepen nog niet 
eerder deel uitmaakten van Marine@UGent: het uitnodigen van onderzoeksgroepen was gebeurd op 
basis van de UGent aan Zee (UGent evenement 2008) mailinglist. Het Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ) heeft recent echter nog 6 mariene groepen geïdentificeerd. Op de vorige vergadering was 
beslist deze groepen uit te nodigen; reeds 4 groepen hebben hier positief op gereageerd en maken 
nu eveneens deel uit van het consortium:  

(i) Analytische chemie en toegepaste ecochemie (prof. Gijs Du Laing & prof. Filip Tack) 
(ii) Voeding en voedselveiligheid (prof. Stefaan De Henauw & Dr. Isabelle Sioen) 
(iii) Evolutionaire morfologie vertebraten (prof. Dominique Adriaens & Dr. Tom Geerinckx) 
(iv) Grondwatermodellering (prof. Luc Lebbe) 

Ondertussen heeft een vijfde groep toegezegd om lid te worden van het consortium: Toegepaste 
geologie en hydrogeologie (prof. Walraevens). 
 
2. Groepsfoto 

Prof. Janssen stelt voor om de groepsfoto te nemen op de volgende vergadering (visie symposium op 
7 juni - zie verder) als er meer leden aanwezig zijn. Hiermee wordt ingestemd.  
 
3. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Prof. Janssen vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de vorige vergadering dat de leden 
via email gekregen hadden. De actiepunten die erin vermeld staan, worden tijdens deze vergadering 
behandeld. Zonder verdere opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.  
→ Er werden geen verdere opmerkingen gegeven. Het verslag wordt goedgekeurd.  

De doelstellingen van Marine@UGent worden ter informatie, ter herinnering, overlopen. Bij elk item 
op de vergadering wordt de respectievelijke doelstelling vermeld.  
 
4. Terugblik op Marine Art (uitstraling) 

Prof. Janssen legt het concept van Marine Art uit voor de nieuwe leden: Marine Art was een 
samenwerking tussen het VLIZ, Marine@UGent en de Academie voor Beeldende Kunst Gent. Het 
idee kwam van Nancy Fockedey: VLIZ-medewerkster en oud-studente van de Academie. 23 mariene 
thema’s dienden als inspiratie voor studenten van de Academie die de mariene wetenschap 
omzetten in kunst.  

Ines Tavernier blikt terug op het volledige proces: Marine Art is veel groter geworden dan initieel 
gedacht. 40 wetenschappers van Marine@UGent en het VLIZ gaven verschillende sessies in het labo, 
in de klas, op de Academie of zelfs op de Simon Stevin, waar zij hun onderzoek voorstelden aan de 
studenten, aangepast aan de leeftijdscategorie (variërend van 6 tot 85 jaar). Ongeveer 1100 kinderen 
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en 100 volwassenen namen hieraan deel, maakten meer dan 300 kunstwerken die tussen 2 en 6 
februari tentoongesteld werden in de UFO en het Technicum. Bluetooth tracking uitgevoerd door de 
CartoGIS cluster toont aan dat ongeveer 8400 personen de tentoonstelling bezocht hebben. Zaterdag 
2 februari werd de tentoonstelling officieel geopend door de rector Paul Van Cauwenberge, de 
directeur van de Academie voor Beeldende Kunst Jacques Van Bruaene en de directeur van het VLIZ 
Jan Mees. Op zondag 3 februari werd een speciale editie van de kinderuniversiteit gegeven, die  
anderhalf uur na de aankondiging reeds volzet was. 100 kinderen luisterden naar een hoorcollege 
over potvissen gegeven door Marjan Doom (vakgroep Morfologie - prof. Decostere), waarna ze 
verdeeld werden over 5 workshops: 

(1) Vruchten van de zee 
(2) Oei de zee wordt zuurder 
(3) Al-Ge-Proefd? 
(4) Plastic soep 
(5) Kriebelbeestjes 

De eerste 2 workshops werden door medewerkers van het VLIZ gegeven, de laatste 3 workshops 
door Marine@UGent leden.  

Marine Art en de kinderuniversiteit kregen eveneens persaandacht: op de website van de UGent 
(tentoonstelling en kinderuniversiteit) en het VLIZ, op de beeldbank van de UGent, op Facebook door 
Marine Biology News, in de Gentenaar, het Nieuwsblad (foto/video en artikel tentoonstelling) en 
Wablieft.  

De 2 Facebookpagina’s van Marine Art (Marine Art in het Nederlands en Marine Art II in het Engels) 
kregen ook meer bezoekers tijdens die week: 777 bereikte personen via de Engelstalige pagina, 2745 
bereikte personen via de Nederlandstalige pagina. 

Er komt eveneens een vervolgtentoonstelling: een 20-tal werken werden geselecteerd voor een 
tentoonstelling in Fort Napoleon (Oostende) tussen 17 mei en 9 juni. Hieraan voegt prof. Janssen toe 
dat er eveneens vraag was vanuit de Universiteit van Amsterdam om werken tentoon te stellen, 
vergezeld van informatie over het Marine Art project, maar dat de kunstenaars hierin niet 
geïnteresseerd waren omdat de werken niet konden verzekerd worden.  

Prof. Mees vervolgt dat het VLIZ nog een soort catalogus maakt waarin het relaas van Marine Art 
verteld wordt, een aantal werken worden erin voorgesteld, net als de deelnemende labo’s van 
Marine@UGent. Ines Tavernier voorziet hiervoor de teksten. Eind april hebben de medewerkers van 
het VLIZ een afspraak met het ontwerpbureau om dit op te stellen.  

Prof. Vincx had hierbij de vraag of het mogelijk is bepaalde werken te verkrijgen om in het labo te 
hangen. Ines Tavernier zal links naar foto’s doorsturen naar de leden. Bij interesse in een bepaald 
kunstwerk kan dit doorgegeven worden aan Ines die vervolgens contact zal opnemen met de 
coördinator van de Academie (Teun De Dobbelaere) die dit verder kan behandelen. Het hangt 
namelijk van de individuele kunstenaar af of die bereid is afstand te doen van zijn werk.  
 
5. Update ERA-NET motivatiebrief (samenwerking) 

Prof. Janssen licht de vraag toe van Margo Baele (EU-cel UGent) om met Marine@UGent een 
motivatiebrief te schrijven gericht aan het FWO om de oprichting van een ERA-NET voor mariene 
biotechnologie te steunen. Deze werd geschreven door prof. Janssen, Ines Tavernier en Fien De 
Raedemaecker (VLIZ), voorgelegd aan de leden en vervolgens bezorgd aan Margo Baele.  

Prof. Mees informeert de leden verder dat de officiële aanvraag voor het opstarten van een ERA-NET 
voor mariene biotechnologie op 28 februari werd ingediend en dit zal 1 januari 2014 van start gaan 
(misschien vroeger). Zowel het IWT als het VLIZ zijn officiële partners, het FWO niet. Het VLIZ werd 
gemandateerd door EWI en werkt rond de communicatie van deze ERA-NET 
(http://www.marinebiotech.eu/). Belspo en het FWO kunnen nog aansluiten om specifieke calls te 
financieren maar kunnen geen partner meer zijn.  
 

http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/marine-art-tentoonstelling.htm
http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/kinderuniversiteit-de-zee.htm
http://www.vliz.be/NL/HOME/&p=show&id=3286
http://www.beeldbank.ugent.be/fotoalbums/527
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLDDI_20130203_002
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130201_00454218
http://www.wablieft.be/krant/archief/2009-05-27/2013-02-13/0/0/marine+art
http://www.marinebiotech.eu/
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6. Compendium (uitstraling) 

Prof. Mees rapporteert dat het Compendium voor Kust en Zee tot een boek zal leiden, een website 
en eveneens een tweetalige zeewetenschappelijke brochure. De meeste Marine@UGent leden 
alsook 6 extra mariene groepen van de UGent hebben hiervoor ter controle een ingevulde fiche 
gekregen. Ondertussen zijn bijna alle fiches terugbezorgd aan het VLIZ en het Compendium zal 
officieel voorgesteld worden op 14 november in het Vlaams Parlement door minister Lieten. Alle 
Marine@UGent leden zullen hiervoor uitgenodigd worden.  

Marine@UGent neemt ongeveer de helft in van de zeewetenschappelijke brochure, zowel de 
onderzoeksgroepen als het consortium worden erin belicht. Te gepaste tijde zal Ines Tavernier bij de 
leden opvragen in welke oplage zij deze brochure graag zouden ontvangen. Prof. Vincx merkt hierbij 
op dat het belangrijk is deze vraag dan te kaderen in de context, zodat de leden meteen weten 
waarover dit gaat.  
 
7. Logo (uitstraling) 

De voorgestelde ontwerpen van ontwerpbureau Antipodez worden getoond. De leden vinden het 
finale ontwerp eerder streng en donker en vragen daarom een aanpassing. De voorstellen worden 
overlopen en ieder gaf zijn voorkeur. Prof. Janssen en Ines Tavernier zullen nog een aanpassing 
vragen aan Antipodez: het huisje lichter weergeven en nog een paar details. Deze versie zal dan als 
finaal aanzien worden.    

Prof. Vincx merkt op dat het wenselijk is het finale logo dan in te passen in de bar van de UGent om 
als template in presentaties te gebruiken en als briefpapier. Ines Tavernier zal hiervoor zorgen.  

Ondertussen is het finale logo ontworpen: zie bovenaan dit document. 
 
8. Website (uitstraling) 

De huisstijl en het eerste ontwerp van de website (www.marineatugent.be) die gemaakt werd door 
Simon Claus en het IT-team van het VLIZ worden voorgesteld. De menu’s werden op de vorige 
Marine@UGent vergadering besproken alsook het idee dat dit geen kopie van bestaande websites 
van de verschillende onderzoeksgroepen mag worden. Er wordt verder toegelicht dat Ines Tavernier 
teksten zal schrijven om over een achttal weken een demo-website online te hebben. De website zal 
met een paswoord beschermd worden zodat leden specifieke teksten kunnen nalezen, eventuele 
aanpassingen terugsturen en de teksten finaal goedkeuren, vooraleer de website officieel gelanceerd 
wordt.  

Opmerkingen van de leden:  
 Visieteksten kunnen toegevoegd worden (zie verder) 
 Search venster ontbreekt 
 Events op de homepage  
 News sectie toevoegen 
 De grijstinten op de website zorgen ervoor dat een goede belichting nodig is als je een 

screenshot van de website toont en dit leest moeilijk  

Ines Tavernier en prof. Janssen zullen de suggesties van de leden voorleggen aan Simon Claus en dit 
verder uitwerken.  

Momenteel wordt de website met een paswoord beveiligd (Marine@UGent is currently under 
construction. We should be back shortly. Thank you for your patience). Ines Tavernier is teksten aan 
het uploaden die over enkele weken zullen kunnen bekeken worden door de leden. Na hun 
goedkeuring of eventueel doorgegeven aanpassingen, kan de site gelanceerd worden.   
 

9. Nieuwsbevraging (uitstraling) 

Er wordt een update over de eerste nieuwsbevraging (januari 2013) gegeven:  

http://www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid/Compendium
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Nieuws ontvangen van 8 groepen: (1) Maritieme Techniek, prof. Vantorre: conferentie, (2) Weg- en 
waterbouwkunde, prof. Troch: schaalmodelonderzoek, (3) Maritiem Instituut, prof. Cliquet: 
publicatie, (4) Algologie, prof. De Clerck: publicatie, (5) Protistologie & Aquatische Ecologie, prof. 
Vyverman: publicatie, (6) Mariene Biologie, prof. Vincx: veldwerk, (7) Aquacultuur, prof. Bossier: 
publicatie, (8) Milieutoxicologie, prof. Janssen: rapport.  

Prof. Janssen en Ines Tavernier hebben deze teksten voorgelegd aan Stephanie Lenoir van de 
Communicatiedienst van de UGent om een strategie uit te werken. Berichten voor de 
gespecialiseerde pers (Knack, Eos, NWT, National Geographic) worden door Ines Tavernier verstuurd 
(nieuwsitems 2, 4 en 5). Bepaalde onderwerpen zullen (waarschijnlijk) uitgeschreven worden in het 
UGent magazine (nieuwsitems 1, 7 en 8). Andere onderwerpen vragen een diepere bevraging 
(nieuwsitems 3 en 6).  

Er zal specifiek een bevraging komen naar het onderzoek van verschillende groepen rond verzuring 
van de oceaan. Dit zal gepubliceerd worden rond World Oceans Day (8 juni).  
Verder is de Communicatiedienst geïnteresseerd in veldwerk dat momenteel uitgevoerd wordt. Dit 
werd bevraagd in de tweede nieuwsbevraging.  
Er wordt nogmaals een oproep gedaan naar alle leden toe om nieuws door te sturen naar Ines 
Tavernier: recent afgerond onderzoek, bijna afgerond onderzoek, veldwerk, tweets.  

Prof. Vincx merkt op dat het ingestuurde nieuws ook op de website moet verschijnen (News).  
Prof. Janssen stelt ook dat het de verantwoordelijkheid is van de proffen om de bevraging door te 
sturen naar hun medewerkers/studenten, omdat dit een kwaliteitscontrole is.   
 
10. Twitter (uitstraling) 

Er wordt een update gegeven over de Twitter account:  
De nieuwsbevragingen voeden Twitter. Tot nu toe werden 51 tweets verstuurd, de laatste weken 
werd 1 tweet per dag verstuurd. We versturen nieuws van de leden en retweeten interessant nieuws 
van het VLIZ. Dit creëert visibiliteit.  
De volgers bouwen zich langzaamaan op, 48 momenteel en bevatten o.a. Kim Martini (blogger at 
Deep Sea News), Flanders Maritime cluster, JPI oceans, en diverse UGent en VLIZ medewerkers.  
Nieuws van 9 Marine@UGent groepen is al op Twitter verschenen: Milieutoxicologie, Protistologie & 
Aquatische Ecologie, Algologie, Weg- en waterbouwkunde, Microbiële ecologie & technologie, 
Aquacultuur, Maritiem Instituut, Maritieme Techniek, Morfologie. Verschillende reacties op tweets 
worden ook toegelicht: retweets van bepaalde berichten die dan met de volgers van bv. het VLIZ, 
Ocean.air.climate, Flanders Maritime cluster, of zeenieuws online gedeeld werden; vermeldingen van 
Marine@UGent door bv. het VLIZ, wat alle volgers van het VLIZ te zien kregen; verwelkoming door 
NOAA Habitat en het VLIZ. De Marine Art tentoonstelling werd ook meermaals vermeld door de 
UGent en het VLIZ.  

Links naar publicaties worden verkort via bitly.com wat als voordeel heeft dat wordt bijgehouden 
hoeveel mensen op deze link klikken. Bv. 5 mensen hebben op de link naar het Artemia artikel van 
prof. Bossier geklikt en 9 mensen op de link naar het juridisch artikel van prof. Cliquet.  
Prof. Mees voegt hier aan toe dat links (naar publicaties) of foto’s de waarde verhogen. Tweets 
zonder link of foto worden zelden geretweet. Een tweet dient namelijk om voor honger naar meer te 
zorgen. Een scan van de voorpagina van een artikel is ook een meerwaarde om toe te voegen.  

De naam van de Engelstalige Facebookpagina Marine Art II is nu veranderd in Marineatugent omdat 
het Marine Art project afgelopen is en de Twitter account aan deze Facebookpagina gelinkt is. Alle 
tweets verschijnen hier automatisch op.  
  

 

 

 

https://twitter.com/MarineAtUGent
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11. Update laboratorium 

Prof. Janssen geeft een update over de status van het laboratorium: de desiderata van de leden zijn 
doorgegeven aan het VLIZ en zij zullen een plan opstellen. Dit kadert in de 
samenwerkingsovereenkomst die Marine@UGent heeft met het VLIZ.  

Prof. Mees geeft meer informatie over de infrastructuur: er zijn 4 loodsen en een woonhuis dat 
gerenoveerd wordt. Loods 2 kan benoemd worden als de (niet-exclusieve) Marine@UGent loods. 
Loods 1 wordt dan de ‘zeer natte’ loods met aquaria, mesocosmosexperimenten et cetera. Loods 3 is 
een technische loods van het VLIZ waar de core repository zich ook bevindt. De Marine@UGent 
faciliteiten zullen over de verschillende loodsen verspreid worden maar Marine@UGent zal duidelijk 
geadverteerd worden. Hoe dit precies moet gebeuren is iets waar de leden nu al over kunnen 
nadenken. Hoe maken we ons zichtbaar? Bord, vlag? 

Binnen het Lifewatch project wordt tegen begin mei al laboruimte voorzien: benchruimte, lavabo’s, 
een trekkast en een diepvries. De rest van de Marine@UGent wensen zullen gefaseerd gebouwd 
worden, afhankelijk van de financiën.  

Het VLIZ heeft ook een call voor onderzoeksinfrastructuur uitgestuurd. De wetenschappelijke 
commissie moet hierover nog beslissen maar loods 1 (aquaria) zal hiermee waarschijnlijk al deels 
ingevuld kunnen worden.  

Prof. Vanreusel vraagt zich af hoe het gebruik van de infrastructuur zal gecoördineerd worden. Prof. 
Janssen en prof. Mees stellen dat dit nog besproken moet worden binnen de wetenschappelijke 
commissie maar dat exclusiviteit voor Marine@UGent onmogelijk is. Tevens weten we nog niet 
hoeveel het laboratorium zal gebruikt worden. Alle wetenschappelijke instellingen werden bevraagd 
maar de belangrijkste input kwam van Marine@UGent. Een uitzondering hierop is een vraag van de 
Maritieme conserveringseenheid erfgoed.  

Hieraan gerelateerd is het probleem rond de scheepstijd van de Simon Stevin, vermeldt prof. Mees. 
De Simon Stevin wordt momenteel overbevraagd, daarbij komt dat de Belgica heel wat minder 
operationeel is waardoor we mogelijks scheepstijd te kort komen. Waarschijnlijk zullen criteria 
moeten opgesteld worden binnen de wetenschappelijke commissie om bepaald onderzoek te 
prioriteren. We kunnen ook naar de Vlaamse regering stappen met de vraag om  extra budget te 
voorzien om aan de wensen van de onderzoekers tegemoet te komen. Er zal een bevraging 
doorgestuurd worden naar de leden om een realistische en gefundeerde balans te maken van het 
aantal dagtochten en het aantal meerdaagse tochten die ze de komende 3 jaar wensen te doen. Dit 
zal gebundeld worden in een brief naar de directeur die dit op zijn beurt aan Vloot kan bezorgen.  

Prof. Van Rooij vraagt of het mogelijk is met meer dan 12 opvarenden met de Simon Stevin mee te 
gaan. Prof. Mees erkent dat het inderdaad altijd de bedoeling was geweest om 20 personen exclusief 
bemanning mee te nemen op het schip, maar de scheepvaartinspectie heeft dit veranderd naar 20 
personen inclusief bemanning. Er wordt wel onderhandeld om 2-3 weken per jaar met meer mensen 
te mogen uitvaren. Deze weken moeten dan vast staan in de kalender.  
Prof. Vanreusel vraagt zich af of er een limiet is voor onderwijs, waarop prof. Mees stelt dat 
onderwijs en onderzoek even belangrijk worden gezien.  
 
12. Update Vlizine (uitstraling) 

Twee Marine@UGent berichten die in de Vlizine verschenen zijn, worden toegelicht. (1) Een tekst 
over een gepubliceerd  artikel van prof. Vyverman: ‘Love is in the air bij kiezelwieren’ waarbij op het 
einde vermeld staat ‘De Gentse onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie maakt deel uit 
van het interdisciplinaire Marine@UGent consortium’. (2) De vermelding van de Twitter account van 
Marine@UGent.  
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13. Multi-disciplinaire opleiding PhD-studenten (samenwerking) 

Dit agenda-item wordt verplaatst naar de volgende vergadering als hier meer informatie over 
beschikbaar is.  
 
14. Vraag tot samenwerking van de Campus de la mer et de l’environnement littoral 

Prof. Maes licht toe dat de directeur van de Campus de la mer et de l’environnement littoral in 
Boulogne-sur-Mer, prof. Bernard Dobrenko, vragende partij is voor een samenwerking met de 
UGent. De faculteit Rechtsgeleerdheid is hierin niet geïnteresseerd omdat de klemtoon niet 
uitsluitend op recht ligt. Een samenwerking kan een opportuniteit voor Marine@UGent vormen: 
gemeenschappelijk onderzoek, studenten en docenten uitwisselen, gezamenlijk projecten indienen.  
Prof. Janssen stelt voor om een vertegenwoordiger uit te nodigen in Gent om toe te lichten wat hun 
instelling precies doet. Ines Tavernier zal een email opstellen en hierover verder overleggen met 
prof. Maes.  
 
15. Planning 2013: interne workshop (samenwerking) 

Het idee om de verschillende groepen te leren kennen op een interne workshop werd reeds op de 
vorige vergadering voorgesteld. Het voorstel is daarom om op vrijdag 7 juni (zaterdag 8 juni = World 
Oceans Day) een workshop te houden in Oostende in samenwerking met het VLIZ. De groepen 
kunnen zichzelf in 5 minuten durende presentaties voorstellen en er kan vervolgens voldoende tijd 
voorzien worden om te netwerken. Posters kunnen ook geplaatst worden. Er wordt beslist hiermee 
door te gaan en er een BBQ aan te koppelen. Het is de bedoeling dat de verschillende groepen door 
professoren en senior postdocs vertegenwoordigd zullen worden. 

Prof. Mees zal de leden een pdf bezorgen van de paper ‘Navigating the future IV’ zodra deze 
beschikbaar is (begin juni). Alle onderzoeksgroepen kunnen dan ingaan op de grote uitdagingen 
waarmee we geconfronteerd zullen worden en illustreren hoe die aangepakt zullen worden vanuit 
hun onderzoek. Verschillende leden gaven nl. aan dat het wenselijk is een bepaald thema te hebben 
voor deze workshop.  

Prof. De Clerck stelt voor om de presentaties te filmen, wat dan ook op de website kan geplaatst 
worden. Prof. Van Rooij stelt voor om presentaties live te streamen. Ines Tavernier gaat na wat de 
mogelijkheden zijn. Prof. Janssen en Ines Tavernier zullen dit in samenwerking met het VLIZ 
organiseren.   

Ondertussen zijn de leden uitgenodigd voor dit visie symposium en ondertussen hebben 20 leden van 
15 onderzoeksgroepen bevestigd aanwezig te zijn. Ines Tavernier heeft contact gehad met UNESCO 
om de presentaties te filmen.  
 
16. Proactieve thematische dienstverlening (uitstraling) 
Prof. Vincx licht toe dat de uitbouw van een proactieve thematische dienstverlening een van de 
acties binnen het strategisch plan van de UGent is. Zelf werd ze uitgenodigd door prof. De Smedt om 
in de stuurgroep van de actiegroep te zetelen. Op de tweede vergadering heeft prof. Janssen 
Marine@UGent toegelicht.  

Er wordt gevraagd visieteksten op te stellen, die duiding en een mening geven over maatschappelijke 
thema’s. Prof. Vincx, Janssen en Maes stellen hierbij dat het nodig is dat een standpunt ingenomen 
wordt en dat proffen hun nek moeten uitsteken. Thema’s moeten ook zorgvuldig uitgekozen worden 
om ons niet te ‘verbranden’. De consensus is dat een vijftal mensen meeschrijven aan een bepaalde 
tekst, en dat die vervolgens wordt voorgelegd aan het consortium. Als niet iedereen akkoord gaat, 
kan de visietekst door de auteurs alleen ondertekend worden.  

David De Wolf (Communicatiedienst UGent) maakt projectfiches (een template) die Ines Tavernier 
zal opvragen. Ideeën kunnen ingestuurd worden die door het dagelijks bestuur zullen bekeken 

file:///C:/Users/colin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1AJP1DO4/www.campusdelamer.fr
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worden. Een selectie wordt dan in juni besproken. Debatavonden zijn eveneens een mogelijkheid, 
hier zijn ook financiën voor. Mogelijke thema’s zijn o.a. het ruimtelijk gebruik op zee en discard.  

De template is doorgestuurd naar de leden, met de vraag om mogelijke thema’s in te vullen tegen 20 
mei.  
 
17. Vervolgactie duurzame vis (uitstraling)  

Een duurzame vis@UGent actie in mei is niet haalbaar, daarom wil prof. Vincx zich focussen op een 
najaarsactie rond discard. Ze heeft dit reeds met Arne Kinds (UGent/ILVO) besproken. Dit wordt een 
Marine@UGent actie, getrokken door prof. Vincx.  
  
18. Varia 
Prof. Vincx geeft een update over de EMBRC aanvraag. De prefinanciering (2013) ligt ter discussie, 
maar dit staat los van de financiering voor 2014. Advies van een wetenschappelijk panel moest op 15 
maart binnen zijn en wordt eind deze week verwacht. Er kan nog steeds logistieke ondersteuning 
gevraagd worden via Hercules (halverwege april).  
 
 
Ines Tavernier – verslaggever  
 


