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Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien, het portal van de
ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en
onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over
onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

In deze nieuwsbrief
Voortgang KRM-dataportaal

Het Informatiehuis Marien (IHM) is vorig jaar augustus gestart
met de ontwikkeling van een dataportaal voor de Kaderrichtlijn
Mariene strategie (KRM). Hierbij werken we nauw samen met
het Informatiehuis Water (IHW). Het IHW heeft immers het
Waterkwaliteitsportaal (WKP) ontwikkeld en zo maken we
gebruik van al bestaande expertise en infrastructuur. Op deze
manier krijgen we een duidelijk beeld van wat het KRMdataportaal allemaal moet kunnen en stemmen we
tegelijkertijd de technische infrastructuur af. Lees verder.
Terug naar boven

IHM en de Marine Pilot

Het IHM gaat een actieve bijdrage leveren in het project
"Marine Pilot" van het Europese milieuagentschap (EMA) en het
Joint Resarch Center (JRC). Dit project onderzoekt hoe we bij
de KRM-datauitwisseling zo goed mogelijk de afspraken uit de
Europese Inspire-richtlijn kunnen inzetten. Ook RWS, Deltares
en Geonovum hebben een belangrijk aandeel in dit project.
Lees verder.
Terug naar boven

2015: het jaar voor het KRMmonitoringsprogramma

2015 wordt een boeiend jaar voor het KRMmonitoringsprogramma. De komende maanden verwachten we
veel ontwikkelingen die van invloed zijn op het
monitoringsprogramma. Een overzicht. Lees verder.
Terug naar boven

Interview Frans Kerkum: Van zoet naar zout
Frans Kerkum, al jaren steun en toeverlaat van het team
Informatiehuis Marien (IHM), coördineert de verspreiding van
deze nieuwsbrief. Maar wist u dat onze secretaris ook
kaakafwijkingen bij muggenlarven onderzocht? En dat hij alles
afweet van de biologische kwaliteitselementen van
waterplanten, macrofauna, fytoplankton en vissen in de
Nederlandse zoete en overgangswateren? Tijd dus voor nadere
kennismaking met deze veelzijdige ecologische adviseur. Lees
verder.
Terug naar boven

Doe, denk en lees mee
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