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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 

Mariene Projecten Viewer online 
Joan Staeb geeft in een video uitleg over de nieuwe 

Mariene Projecten Viewer. Deze is sinds eind mei 

online op de website van Informatiehuis Marien. Lees 

verder. 

Terug naar boven  

 

Uitvoering KRM-monitoringsplan: ‘Logistiek 
veel regelen’ 
Dit jaar zijn de 0-metingen voor de bodemdieren van 

start gegaan. Dat gebeurt vanuit Scheveningen met de 

schepen De Arca en de Zirfaea. Peter de Boer (CIV) 

zorgt voor het logistieke deel: het plannen van mensen 

en verzorgen van de nodige apparatuur aan boord. 

Lees verder.  

Terug naar boven  

 

Uitwisseldag Programma Mariene 
Monitoring 
Op 28 mei vond er een uitwisseldag plaats van het 

Programma Mariene Monitoring. Deze dag wordt twee 

keer per jaar gehouden om betrokkenen te informeren 

over de mariene projecten van Rijkswaterstaat. Dennis 

van Schaardenburg van het IHM was aanwezig en doet 

verslag. Lees verder.  
 

http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4563&title=Mariene%20Projecten%20Viewer%20online
http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4563&title=Mariene%20Projecten%20Viewer%20online
http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4564&title=KRM-monitoring%20in%20de%20praktijk%3A%20%E2%80%98Logistiek%20veel%20regelen%E2%80%99
http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4565&title=Uitwisseldag%20Programma%20Mariene%20Monitoring


Terug naar boven  

Een kijkje achter de schermen van project 
BmW 
Rijkswaterstaat werkt hard aan het zogenoemde 

Beschikbaar maken Waterdata (BmW). BmW wil alle 

zogenoemde 'natte' data op een toekomstvaste en 

gebruikersvriendelijke manier beschikbaar maken. 

Informatiehuis Marien praat en denkt mee in de 

werkgroepen die zich met het ontsluiten van de 

mariene data bezighouden. Lees verder.  

Terug naar boven  

 

Monitoringsagenda 
De agenda voor de komende maanden. Lees verder.  

Terug naar boven  

 

 

 

Doe, denk en lees mee 

Bent u op een of andere manier betrokken bij informatie over 

de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee? Wilt u 

uw gegevens delen? Heeft u specifieke vragen of suggesties 

voor het Informatiehuis Marien? Of wilt u regelmatig deze 

nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze 

website www.informatiehuismarien.nl.  

Contact: 

Informatiehuis Marien  

Zuiderwagenplein 2 

Postbus 17 

8200 AA Lelystad 

0900 - 666 73 93 

 

  

    

  

 

 

http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4566&title=Een%20kijkje%20achter%20de%20schermen%20van%20project%20BmW
http://informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4567&title=Agenda
http://www.informatiehuismarien.nl/

