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Verslag vergadering Marine@UGent 

Datum: Maandag 10/02/2014 van 10u tot 11u45 

Locatie: S8, vergaderzaal Mariene Biologie 

Aanwezig: Colin Janssen, Magda Vincx, Veerle Cnudde, Lynn Vanhaecke, Luc Lens, Kristof 

Demeestere, Ann Vanreusel, Peter Bossier, Koen Chiers, Koen Sabbe, Olivier De Clerck, An 

Cliquet, Katleen Hermans, Ines Tavernier (Marine@UGent), Jan Mees 

(VLIZ/Marine@UGent), Tina Mertens (VLIZ)  

 

1. Welkom en goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering 

Prof. Janssen verwelkomt iedereen en vraagt of er opmerkingen zijn op het bijgevoegd 

verslag van de vorige vergadering (30/10/2013). Het verslag wordt goedgekeurd en zal  op 

de website worden geplaatst.  

 

2. Update ESFRI-EMBRC 

Prof. Vincx geeft een update over de ESFRI-EMBRC aanvraag bij de Hercules stichting. In 

september 2012 werd het project door haarzelf en prof. Mees verdedigd waarna ze tweede 

geklasseerd werden wat goede vooruitzichten voor financiering geeft. Ondertussen is de 

voorbereidende fase afgelopen van ESFRI-EMBRC (preparatory phase), waar België 

ondertussen als aspiring partner werd opgenomen. Recent werd mondeling toegezegd dat 

België een MoU zal ondertekenen in de voorbereiding van de implementation phase, 

evenwel zonder enige financiële toezegging of verplichting. Reeds in oktober 2013 

bevestigde EWI dit document te zullen ondertekenen en recent werd bevestigd dat dit eind 

februari - begin maart 2014 zal gebeuren. Een verdere update volgt later. Wie zal tekenen 

(Vlaanderen of België) is nog onduidelijk.  

Prof. Vincx licht eveneens een initiatief toe i.v.m. fondsen die EWI voor 1 jaar heeft 

beschikbaar gesteld voor de opstart van het EMBRC trainingsplatform. Hierbij werden twee 

medewerkers aangenomen die o.m. gestart zijn met een inventaris van alle mariene 

opleidingen in Vlaanderen. Een kort overzicht werd voorgesteld. Aan de UGent worden 10 

mariene Master programma’s georganiseerd en 262 mariene en marien-gerelateerde 

cursussen. Deze worden gegeven door 205 lesgevers aan 5 faculteiten. Prof. Mees merkt op 

dat er een andere systematiek van ‘disciplines’  gebruikt wordt dan in het Compendium voor 

Kust en Zee. Prof. Vincx vindt het inderdaad nuttig om terug te koppelen met het 

Compendium en zal laten terugkoppelen bij het VLIZ (Hans Pirlet) om dit verder af te 

toetsen. De opportuniteit stelt zich om bepaalde van deze cursussen binnen de doctoral 

training aan te bieden. Dit zorgt voor zichtbaarheid van Marine@UGent en van de 

mariene/maritieme wetenschappen. Deze inventaris kan een basis vormen om op korte 

termijn met een kleine groep samen te zitten (2-3 vergaderingen over de komende 6-7 

maanden). Dit is geen gesloten groep, daarom wordt minstens één vertegenwoordiger van 

elke faculteit gevraagd om hieraan mee te werken. 

De groep die zich voorlopig gevormd heeft: Peter Bossier, Kristof Demeestere (Bio-

ingenieurs), An Cliquet (of Frank Maes) (Rechten), Ann Vanreusel, Magda Vincx (voorzitter), 
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Veerle Cnudde (Wetenschappen), Katleen Hermans (Diergeneeskunde). De proffen van de 

faculteit ingenieurswetenschappen dienen hiervoor nog gecontacteerd te worden.  

Prof. Bossier vraagt zich af of er op basis van deze inventaris geen nieuw Master 

programma kan samengesteld worden. Prof. Janssen stelt dat een programma via de 

doctoral schools aanbieden administratief veel eenvoudiger is.  

Actiepunt : Prof. Vincx zal actie ondernemen om een vergadering samen te roepen 

voor de verdere bespreking van ‘een marien doctoral training programme’.  

 

3. Onderscheiding wetenschapscommunicatie 

Tina Mertens licht de oproep voor kandidaatstellingen voor de ‘Academieprijzen 

wetenschapscommunicatie’ van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 

Wetenschappen en Kunsten toe. In een visietekst wordt onder meer het belang van 

wetenschapscommunicatie naar het grote publiek toegelicht. De bedoeling is om 

onderzoekers aan te zetten tot wetenschapscommunicatie en de kwaliteit ervan te verhogen. 

Zowel de loopbaanprijs als de jaarprijs zijn prestigeprijzen (geen geldprijzen). Er worden 20 

laureaten toegekend.  

Dit kan een opportuniteit voor Marine@UGent zijn. Een dossier moet ingediend worden vóór 

30 april 2014, in overleg met de verantwoordelijke van de Cel Wetenschapscommunicatie. 

Projecten mogen 2 jaar teruggaan in de tijd.  

Hier wordt positief op gereageerd door de leden. Prof. Janssen stelt dat 

wetenschapscommunicatie een van de doelstellingen is van Marine@UGent en dat dit onze 

kans is om dit te verzilveren. Marine Art komt naar voor als een geschikt onderwerp, omdat 

het een mooi verhaal was alsook een Marine@UGent-VLIZ realisatie, wat het project een 

extra dimensie geeft. Wel wordt aangehaald door prof. Vincx dat er in het dossier moet 

benadrukt worden hoeveel mensen we hiermee bereikt hebben. Dit is belangrijk omdat het 

onderwerp dat vorig jaar won (het volgen van slechtvalken via video) een item is dat vaak het 

nieuws haalt. Prof. Mees stelt ook voor om een aantal voorbeelden die media-aandacht 

kregen, zoals het plastiekverhaal en de Duurzame VIS-week, te belichten als voorbeelden 

onder de Marine Art vlag. De aanspoeling van het plastieken zeemonster (communicatie 

actie van het VLIZ) kan niet toegelicht worden aangezien dit een actie van 2014 is, aldus 

Tina Mertens.  

Er wordt beslist dat de coördinator Ines Tavernier dit dossier voorbereidt. Prof. Mees biedt 

aan dat Nancy Fockedey hieraan kan meewerken.  

Actiepunt: Ines Tavernier schrijft een eerste aanzet voor het dossier ‘Marine Art - 

Kandidaat Academieprijzen wetenschapscommunicatie’ en doet dit in overleg met 

Nancy Fockedey. Hierna kan het dossier rondgestuurd worden naar de leden. Ines 

Tavernier neemt eveneens contact op met David De Wolf (Cel 

Wetenschapscommunicatie).  

=> Een eerste versie van dit dossier werd opgesteld door Ines Tavernier en wordt nu 

verder opgevolgd door prof. Vincx. Eveneens werd contact opgenomen met David De 

Wolf.  

 

4. Evaluatie nieuwsbrief 

Prof. Janssen licht toe dat tijdens de vorige Marine@UGent vergadering geopperd werd om 

nieuws aantrekkelijker te verspreiden. Ines Tavernier stelde vervolgens een nieuwsbrief op in 

een aantrekkelijker format. Deze werd nu tweemaal naar de leden verstuurd (december, 

februari) en staat open voor discussie.  
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Allereerst wordt over de doelgroep gediscussieerd: wie willen we hiermee bereiken? De 

eigen leden, het rectoraat, buitenstaanders? Er wordt beslist dat dit voorlopig een intern 

communicatiemiddel blijft, dat zal verstuurd worden naar beide mailinglijsten (van de proffen 

en van de jonge mariene wetenschappers). Op de website inschrijven voor deze nieuwsbrief 

is momenteel nog niet mogelijk (vraag prof. Chiers).  

Prof. Mees bemerkt dat als ook de rector hiermee bereikt moet worden, dat een gedrukt 

jaarrapport dan meer effect heeft. Elektronische nieuwsbrieven blijven veeleer ongelezen. 

Prof. Janssen vindt het inderdaad waardevol om te denken aan een gedrukt jaarverslag. 

Prof. Lens vraagt zich hierbij af of enige rapportage verwacht wordt door de UGent. Prof. 

Janssen licht toe dat dit niet het geval is, maar dat dit wel zoveel mogelijk gedaan wordt.  

Gevraagde aanpassingen: (1) contactgegevens van een prof kunnen vermeld worden (Tina 

Mertens); (2) een directe link naar de Marine@UGent website moet toegevoegd worden 

(prof. Vincx).  

 

5. Deelname ‘Week van de smaak’? 

Ines Tavernier werd gecontacteerd door Hilde Brepoels, coördinator van de ‘Week van de 

smaak’ en licht het project toe. De ‘Week van de smaak’ wordt georganiseerd door de vzw 

Vol-au-vent en is aan zijn 8e editie toe.  

Verdere toelichting in dit verslag aangezien de vraag gesteld werd wie achter deze vzw zit: 

Deze vzw wil eetcultuur valoriseren, promoten en als sociaal bindmiddel gebruiken, waarbij 

de ‘Week van de smaak’ centraal staat. Oorspronkelijk nam toenmalig Vlaams minister van 

cultuur Anciaux het initiatief voor een ‘Week van de smaak’. Coördinatie werd uitgevoerd 

door het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV - dat later werd omgevormd tot FARO, 

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed). In 2011 werd door minister Schauvliege beslist om 

de ‘Week van de smaak’ niet meer onder het erfgoedbeleid te laten vallen, wat in 2012 

leidde tot de oprichting van de vzw Vol-au-vent met voormalig minister van cultuur Paul Van 

Grembergen als voorzitter.  

Dit jaar vindt de ‘Week van de smaak’ plaats van 13 tot 23 november met als thema 

‘duurzame vis’ (vorig jaar was het thema bv. witloof en streekbieren). Doel van de vzw is om 

te sensibiliseren voor duurzame vis, Belgische vis te promoten bij de consument en de 

inspanningen van de sector bekend te maken. Centraal staat de Smaakboot die langs de 

kust zal varen (en eventueel een stuk landinwaarts) en waarop dagelijks 40 opvarenden een 

plaatsje kunnen winnen via publiekswedstrijden. Aan boord bereidt een North Sea chef een 

menu en geven een visser en een wetenschapper uitleg aan de opvarenden. Eveneens is er 

een Smaakmobiel die in de weekends vishapjes serveert en receptenboekjes uitdeelt in 

verschillende steden in Vlaanderen en Brussel. De duurzame vis die wordt geserveerd op de 

Smaakboot en in de Smaakmobiel zullen in de mate van het mogelijke ook in viswinkels 

verkocht worden. De nadruk van het project ligt op participatie, ontmoeting en beleving. 

Allerlei organisaties organiseren en registreren smaakactiviteiten: proeverijen, lezingen, 

tentoonstellingen etc. (jaarlijks zo’n 700).  

De vraag wordt gesteld of Marine@UGent ook op een of andere manier betrokken wil zijn 

gezien onze expertise rond duurzame vis en onze ervaring met wetenschapscommunicatie. 

Mogelijkheden zijn: het aanleveren van beeldmateriaal voor de website van de ‘Week van de 

smaak’, het plannen van de Duurzame VIS-week in die week, wetenschappers mee aan 

boord laten gaan, maar vooral: het organiseren van een publieksactie. Mogelijkheden 

hiervoor zijn bv. een kinderuniversiteit (op de locatie van de Smaakmobiel om extra 

aanwezigen te krijgen), of het tentoonstellen van een relevant deel van de Marine Art 

tentoonstelling. Voordeel voor Marine@UGent: publiciteit. Publieksacties worden op de 

website geregistreerd en de leukste worden extra in de kijker gezet.  
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Prof. Janssen lanceert de vraag wie zich hiervoor kan en wil engageren. De vraag wordt 

gesteld hoe ze zich laten adviseren omtrent duurzaamheid (prof. Vanreusel). Ines Tavernier 

licht toe dat de vzw hiervoor in contact staat met het ILVO. Zij zorgen voor wetenschappelijke 

input en leveren ook wetenschappers die meevaren op de Smaakboot. Tina Mertens 

bemerkt dat er dit voorjaar een boek rond duurzaamheid van vis uitkomt; betrokkenheid van 

het VLIZ kan via een adviserende rol. Prof. Vincx stelt ook dat de Duurzame VIS-week dan 

georganiseerd kan worden.  

Prof. Janssen besluit dat dit voorstel algemeen positief onthaald wordt, dat Ines Tavernier 

het contact moet onderhouden en dat dan in een later stadium beslist kan worden of we al 

dan niet een actie registreren.  

 

6. Filmpjeswedstrijd jonge wetenschappers 

De deadline van de filmpjeswedstrijd voor jonge mariene wetenschappers werd verlengd van 

31 januari naar 21 februari. Deze zullen op de Marine@UGent website geplaatst worden en 

op een event voor jonge wetenschappers getoond worden (thema 

‘wetenschapscommunicatie’, datum onbepaald). De prijs voor het winnende filmpje wordt 

een Fnac-bon ter waarde van €250, aangeboden door het labo van prof. Janssen. Ines 

Tavernier heeft nog geen zicht op het aantal inzendingen, ze heeft enkel weet van een viertal 

wetenschappers die aan een filmpje werken. De vraag wordt gesteld hoe de stemming zal 

gebeuren.  

Prof. Chiers stelt alvast voor om nog een herinnering uit te sturen. Prof. Janssen suggereert 

om de discussie over de stemming te houden tot na de deadline en af te wachten hoeveel 

filmpjes ingestuurd worden.  

 

7. Overzicht: wat heeft Marine@UGent het voorbije anderhalf jaar bereikt? 

Prof. Janssen heeft aan Ines Tavernier gevraagd om een overzicht te presenteren van wat 

Marine@UGent het voorbije anderhalf jaar heeft bereikt (gerangschikt volgens de 

Marine@UGent doelstellingen): 

Doelstelling 1. Het bevorderen van de interfacultaire en multi-disciplinaire samenwerking 

tussen betrokken onderzoeksgroepen.  

 Sinds de oprichting is Marine@UGent uitgegroeid van 24 groepen aan 5 faculteiten, 

tot 30 groepen aan 6 faculteiten.  

 In juni 2013 werd het Vision symposium georganiseerd in samenwerking met het 

VLIZ. Doel was dat de proffen elkaar en elkaars onderzoek beter leerden kennen. 

 We werken met 2 mailing lijsten: een lijst voor de proffen (maug@lists.ugent.be) en 

een lijst voor de jonge wetenschappers (ymaug@lists.ugent.be).  

 Werkprogramma’s van Horizon2020 werden rondgestuurd, in een stadium dat 

eveneens ook feedback kon gegeven worden.  

 Toekomst: er zal een event voor jonge wetenschappers georganiseerd worden rond 

wetenschapscommunicatie.  

Doelstelling 2. Het bevorderen van de uitstraling van de UGent als topuniversiteit in de 

mariene wetenschappen en technologieën.  

 Onze website is online: www.marineatugent.be (bezoekersaantallen kunnen in 

het vorig verslag nagelezen worden).  
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 De Twitteraccount is gelinkt aan de website en specifieke berichten lokken 

bezoekers naar de website.  

 Het Marine Art project (2012-2013) kende een vervolgtentoonstelling in Oostende 

(mei 2013). Eveneens werd tijdens de tentoonstelling een kinderuniversiteit 

georganiseerd rond mariene onderwerpen en bracht het VLIZ een boek uit over 

dit project. Marine Art werd op twee internationale conferenties voorgesteld.   

 Het Marine@UGent consortium alsook de meeste leden worden belicht in het 

Compendium voor Kust en Zee en de zeewetenschappelijke brochure (realisatie 

van het VLIZ).  

 De Duurzame VIS-week (november 2013) met acties in 6 resto’s en een 

lezingenavond werd georganiseerd door prof. Vincx, onder de Marine@UGent 

vlag.  

 Reeds 9 onderzoeksgroepen verschenen met hun onderzoek in de media. Dit 

resulteerde in 29 publicaties (kranten, populair wetenschappelijke tijdschriften) en 

16 reportages (radio, TV). Twee recente voorbeelden worden hier uitgelicht: een 

vervolgreportage over het plastiekverhaal in het jaaroverzicht van Koppen 

(onderzoek prof. Janssen en Lisbeth Van Cauwenberghe) en de column van Dirk 

Draulans in Knack die 3 mariene onderwerpen, allen van Marine@UGent leden, 

toelicht (onderzoek van Jan Reubens & Jeroen Ingels van de Mariene Biologie en 

van Lisbeth Van Cauwenberghe van de Milieutoxicologie).  

Doelstelling 3. Het voorbereiden, afsluiten en opvolgen van een institutionele samenwerking 

tussen UGent en het VLIZ. 

 Deze samenwerking werd afgesloten in 2012 en een nauw contact tussen 

Marine@UGent en het VLIZ wordt onderhouden.  

Prof. Mees voegt hieraan toe dat recent een ontmoeting op het VLIZ heeft 

plaatsgevonden tussen hemzelf, prof. Janssen, de rector en de vice-rector wat tot veel 

enthousiasme rond Marine@UGent heeft geleid. Prof. Vincx vraagt of hier een foto van 

is. Ines Tavernier zal die op de website plaatsen.  

Prof. Mees licht eveneens toe dat er een contract werd ondertekend tussen de UGent en 

het VLIZ i.v.m. doctoraatsbeurzen gekoppeld aan LifeWatch activiteiten. Het VLIZ zal 

hiervoor jaarlijks een bepaald bedrag ter beschikking stellen, waaraan de UGent 

hetzelfde bedrag toevoegt. Dit zal eveneens gebruikt worden voor het opbouwen en 

stimuleren van het gebruik van de beschikbare infrastructuur (zie hieronder).  

Doelstelling 4. Het ontwerpen en de realisatie van een multi-functioneel laboratorium voor 

UGent onderzoekers en studenten te Oostende.  

 Hiervoor werden de leden meermaals bevraagd.  

 Ondertussen is er een bio-lab operationeel ter ondersteuning van de LifeWatch 

activiteiten.  

 Op korte termijn komt er een zeewateropstelling, opslagplaats voor boorkernen, 

moleculair labo en wordt het woonhuis gerenoveerd (burelen, keuken, 

vergaderruimte).  

 De planning voor de langere termijn is afhankelijk van de wensen van de leden 

alsook de financiën. 

Prof. Mees voegt hieraan toe dat er plannen zijn om het serrecomplex in De Haan de 

komende maanden op te waarderen.  
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8. Slotwoord van de huidige voorzitter 

Als aftredend voorzitter legt prof. Janssen uit dat hij Marine@UGent nog steeds een warm 

hart toedraagt maar om diverse persoonlijke en professionele redenen zijn voorzitterschap 

ter beschikking stelde.  

 

9. Verkiezing van de nieuwe voorzitter 

Prof. Janssen licht toe dat prof. Vincx als kandidaat-voorzitter genomineerd werd en deze 

nominatie aanvaard heeft. Hierop uit prof. Vincx haar bereidheid om voorzitter te worden van 

Marine@UGent omdat ze dit een zeer waardevol initiatief vindt dat absoluut verdergezet 

moet worden. Als er echter andere kandidaten zijn, staat ze daar zeker voor open.  

Prof. Vincx verlaat de zaal.  

Na deze toelichting werd prof. Vincx unaniem als voorzitter verkozen. Vanaf heden is ze de 

nieuwe voorzitter van Marine@UGent.  

 

10. Varia 

Geen.  

 

Ines Tavernier – verslaggever  

 
 
 


