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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
Verliefd op de Noordzee

De Noordzee gebiedsagenda 2050. Dat was het thema van het
Noordzeecongres 2014 dat op de mooie lentedag 13 maart in
het provinciehuis in Den Haag plaatsvond. Een breed opgezet
congres, georganiseerd door Interdepartementale Directeuren
Overleg Noordzee (IDON). En waar de liefde voor de Noordzee
in doorklonk. Lees meer
Terug naar boven

Samenwerking met Informatiehuis Water
voor KRM-dataportaal

Het Informatiehuis Marien (IHM) gaat nauw samenwerken met
Informatiehuis Water om snel en efficiënt mariene data te
ontsluiten. Dat is besloten na onderzoek bij verschillende
organisaties. De eerste datasets komen naar verwachting eind
dit jaar via de website van het IHM beschikbaar. Lees meer
Terug naar boven

Nieuw: de monitoringsagenda

Het Informatiehuis Marien (IHM) ontwikkelt een
monitoringsagenda voor de Noordzee. Hiermee biedt het IHM
een overzichtskaart van de meetpunten op de Noordzee en de
tijdstippen waarop de bemonstering van die punten plaatsvindt.
De agenda is straks voor iedereen online toegankelijk en heeft
als doel de samenwerking in de monitoring op de Noordzee
verder te verbeteren. Lees meer
Terug naar boven

Uitvoering KRM-monitoring in handig
spoorboek

Binnenkort staat het zogenoemde Spoorboek Kaderrichtlijn
Mariene Strategie (KRM-spoorboek) op de website van het
Informatiehuis Marien. Hiermee willen we de uitvoering van de
KRM-monitoring ondersteunen. Lees meer
Terug naar boven

Nu online: vertaaltabel Aquo-Seadatanet
De belangrijkste vertaaltabellen tussen de Aquo-standaard en
de Seadatanet-standaard zijn nu online beschikbaar op http://
domeintabellen-idsw.rws.nl. De tabellen heten ‘mappings’ en
zijn opgesteld door deskundigen op het gebied van chemie,
biologie en ICT. Lees meer
Terug naar boven

IHM-agenda
Lees meer
Terug naar boven

Doe, denk en lees mee
Bent u op een of andere manier betrokken bij informatie over de
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