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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 

Uitwisseldag Platform Mariene Monitoring 
in teken van verbinding 
Op 19 november vond voor de tweede keer dit jaar de 

uitwisseldag van PMM plaats. Deze dag stond in het 

teken van het zoeken naar verbinding tussen de 

mariene projecten en reguliere gegevensinwinning. 

Dennis van Schaardenburg van het IHM was erbij. Lees 

verder. 

Terug naar boven  

 

Strategisch Opdrachtgeversoverleg IHM: 
Ontwikkeling groeiplan en uitbreiding KRM-
portaal 
Het eerste deel van het KRM-portaal is klaar. In 2016 

breidt het IHM het portaal verder uit, zodat het ook 

meer informatie kan bevatten dan alleen de 

monitoringsdata. Ook ontwikkelt het IHM een groeiplan 

voor de komende jaren. Dit en andere zaken kwamen 

aan de orde tijdens het opdrachtgeversoverleg op 11 

november 2015. Lees verder.  

Terug naar boven  
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http://www.informatiehuismarien.nl/nieuws/index.aspx?item=4866&title=Strategisch%20Opdrachtgeversoverleg%20IHM%3A%20Ontwikkeling%20groeiplan%20en%20uitbreiding%20KRM-portaal


Een ICT-procesman tussen biologen 
Hij begon in maart 2015 bij Rijkswaterstaat en werkt 

sinds medio april dit jaar voor Informatiehuis Marien. 

Daar nam hij onlangs de taken als ICT-coördinator 

over van Edwin Auer. De 2,5 dag bij Informatiehuis 

Marien vult hij vooral met het inrichten van het beheer 

van het KRM-portaal en het overzetten van de IHM-

website naar een nieuwe provider en daarbij ook onder 

een nieuw contentmanagementsysteem. De andere 

dagen is hij actief voor het leefomgevingdomein. Een 

kennismaking met Rob Henkes. Lees verder.  

Terug naar boven  

 

KRM-monitoringprogramma 2016 
Dit najaar zijn voor de tweede keer sinds het KRM-

monitoringsprogramma wordt uitgevoerd de 

meetnetten van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

(KRM) geactualiseerd. Het Informatiehuis Marien (IHM) 

coördineert en verzorgt dit jaarlijkse proces door 

voorgenomen wijzigingen of aanvullingen van KRM-

meetnetten te inventariseren. 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 
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