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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.

Inhoud
Onze uitdaging in 2014

2014 wordt een uitdagend jaar voor Informatiehuis Marien. Een
jaar waarin we een aantal interessante producten realiseren,
zoals de Monitoringsagenda Noordzee. Lees meer
Terug naar boven

Even voorstellen: Erik Eggenkamp

Sinds 1 januari is Erik Eggenkamp vanuit het ministerie van
Economische Zaken als senior adviseur het Informatiehuis
Marien komen versterken. Hij gaat zich bezighouden met het
zogenoemde KRM-spoorboekje. Hiervoor werkte hij bij de
Gegevensautoriteit Natuur als directiesecretaris/jurist. Lees
meer
Terug naar boven

Kort nieuws: Nieuwe zoekfunctie website

De website van het Informatiehuis Marien is uitgebreid met een
speciale zoekfunctie. Een handig hulpmiddel voor iedereen die
op zoek is naar informatie over de Noordzee. Lees meer
Terug naar boven

Nieuwe mijlpaal Use Case Mariene Data

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de zogenoemde
"Use Case Mariene Data". Daarin ontsluit Informatiehuis Marien
bepaalde monitoringsresultaten van Deltares, Imares en
Rijkswaterstaat. In december 2013 hebben Imares, Deltares en
Ecosys in dit kader een zogenoemde web feature service (WFS)
met Benthos-data opgeleverd. Lees meer
Terug naar boven

Uitgelicht: monitoring Kaderrichtlijn Marien
De komende jaren past Nederland het beheer van de Noordzee
conform de eisen van de Kaderrichtlijn Marien (KRM) aan. Voor
de KRM is het monitoren van de toestand van het mariene
milieu noodzakelijk. Het Informatiehuis Marien (IHM)
coördineert de organisatie daarvan. Lees meer
Terug naar boven
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