
 Nummer 4 / oktober 2015 

 

Nieuwsbrief Informatiehuis Marien 
Nummer 4 / oktober 2015 

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 

Plaats nu uw meetresultaten op het KRM-
portaal 
Het KRM-portaal staat klaar om de resultaten van de 

monitoring te ontvangen! De beheerders van de 

meetnetten, Rijkswaterstaat en Economische Zaken 

plaatsen de komende tijd op dit portaal hun 

meetresultaten over 2014. Lees verder. 

Terug naar boven   

’Internationale samenwerking milieu-
monitoring op zee kan nog wel een zetje 
gebruiken’ 
Achttien deelnemende kennisinstituten uit landen rond 

de Noordzee en Keltische Zee werkten de afgelopen 

anderhalf jaar in een proefproject aan voorbeelden en 

methoden voor gezamenlijke monitoring voor de 

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). 

Projectcoördinator Lisette Enserink (Rijkswaterstaat) 

vertelt over de resultaten en plannen. Lees verder.  

Terug naar boven  

 

http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4760&title=Plaats%20nu%20uw%20meetresultaten%20op%20het%20KRM-portaal!
http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4759&title=%E2%80%99Internationale%20samenwerking%20milieu-monitoring%20op%20zee%20kan%20nog%20wel%20een%20zetje%20gebruiken%E2%80%99


INSPIRE Marine Pilot te gast in Nederland 
Deelnemers uit verschillende landen kwamen 31 

augustus en 1 september in Delft bijeen voor een 

bijeenkomst van de Mariene Pilot. Lees verder.  

Terug naar boven  

 

Open Data tijdens Noordzeedagen 
In Vlissingen vonden 1 en 2 oktober de Noordzeedagen 

2015 plaats. Het thema was kennis voor beheer. 

Informatiehuis Marien heeft hier samen met Deltares 

en het NIOZ een workshop gehouden over open data. 

Lees verder.  

Terug naar boven  
 

Agenda 
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://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4756&title=INSPIRE%20Marine%20Pilot%20te%20gast%20in%20Nederland
http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4752&title=Open%20Data%20tijdens%20Noordzeedagen
http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/?item=4567&title=Agenda
http://www.informatiehuismarien.nl/

