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Nummer 4 / november 2013 
Dit is de vierde 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 

Informatiehuis Marien presenteert zich online 
Sinds 31 oktober is de nieuwe website van Informatiehuis 
Marien online. Informatiehuis Marien zorgt voor een 
platform waar belangstellenden, professionals en 
overheden gegevens kunnen vinden en delen over de 
ecologie, de bodem en het water van de Noordzee. De 
nieuwe website is te vinden op 
http://www.informatiehuismarien.nl/. 

Terug naar boven  

Uitgelicht: Protocol Mariene Data 
Eind dit jaar gaat het Protocol Mariene Data in. Een 
product van het Informatiehuis Marien in samenwerking 
met de ministeries van Infrastructuur en Milieu 
(Rijkswaterstaat) en Economische Zaken, Deltares en 
Imares. In het protocol staan afspraken en definities die 
het ontsluiten van mariene data makkelijker moeten 
maken. Projectleider Joan Staeb legt uit waarom dit 
protocol nodig is. Lees meer  

Terug naar boven  

Op bezoek bij IMDIS en PartiSEApate 
Informatiehuis Marien was de afgelopen periode aanwezig 
bij internationale bijeenkomsten op het gebied van 
dataontsluiting op zee. Zo bezocht Joan Staeb de IMDIS-
conferentie in Lucca, Italië. En gaf Dennis van 
Schaardenburg een presentatie bij de workshop van 
PartiSEApate over hoe we in Nederland een infrastructuur 



inrichten om data te ontsluiten. Lees meer  

Terug naar boven  

Kort nieuws: Werkgroep DIKE 
Op 7 oktober kwam de werkgroep DIKE bijeen (Working 
Group on Data, Information and Knowledge Exchange). 
Sandra van der Graaf, Niels Kinneging en Kees Borst 
(allen van Rijkswaterstaat) zijn de Nederlandse 
vertegenwoordigers van deze deels technische werkgroep 
van de Europese Commissie. De werkgroepleden spraken 
over de benodigde rapportages voor verschillende 
artikelen van de Kaderrichtlijn Marien. Lees meer  

Terug naar boven  

Standaardisatie: oplossing of keurslijf? 
Een goede standaardisatie is een van de belangrijkste 
pijlers voor het uitwisselen van data. Iedereen snapt dat 
je in het huidige tijdperk geen gegevens meer kunt 
uitwisselen via een floppydisk, omdat de meeste 
computers niet eens meer een floppydisk kunnen lezen. 
Als de techniek niet mee ontwikkelt, raakt deze buiten de 
standaard, aldus Dennis van Schaardenburg 
(kwartiermaker bij Informatiehuis Marien). Lees meer  

Terug naar boven  

Over Digitale Delta gesproken 
Gegevens over waterstanden, waterkwaliteit, biologische 
monitoring, maar ook informatie van sluizen, gemalen en 
dijken. Allemaal zijn ze nodig om het water in Nederland 
goed te beheren. Het project Digitale Delta onderzoekt de 
komende twaalf maanden of ze deze informatie op een 
slimme manier met verschillende betrokken partijen kan 
delen. Lees meer  

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 

Contact: 
Informatiehuis Marien  
Zuiderwagenplein 2 



voor het Informatiehuis Marien? Of wilt u regelmatig deze 
nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact met ons op via onze 
website http://www.informatiehuismarien.nl/.  

Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
0900 - 666 73 93 

 

  

    

  

 
 


