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Sinds een klein decennium
wordt in de VLIZ-bibliotheek
gewerkt aan een openaccess
archief voor mariene literatuur, het Open Marien Archief
(OMA). Dat dit geen eindpunt
is, maar eerder een belangrijke stap naar meer integratie en beschikbaarheid van
alle wetenschappelijke output,
was van het begin af duidelijk.
Immers, de onderzoeker is bij
het lezen van een artikel ook
benieuwd naar de onderliggende data. Dit is niet alleen
nodig voor het peer-review
proces, maar ook omdat
wetenschappelijke data de
grondstof vormen voor elke
onderzoeksactiviteit. Data
kunnen ook hergebruikt worden, of in andere combinaties
of contexten geanalyseerd,
waarbij nieuwe wetenschap
kan ontstaan. Data verzamelen kost bovendien zeer veel,
en dan is het duurzaam kunnen beheren en hergebruiken
van onderzoeksgegevens ook
een economische noodzaak.

Vooral het feit dat wetten geen of
nauwelijks rekening houden met het ‘open
access’ aspect, zorgt voor grote juridische
onzekerheid.
Daarom ontwikkelt het VLIZ naast OMA
ook het Marien Data Archief (MDA). In
deze datarepository kunnen wetenschappers hun datasets deponeren,
waarbij voorzien wordt in een gedetailleerde beschrijving en een veilige en permanente opslag van de sets. Alle gegevens zijn ‘open data’ wat betekent dat ze
— soms onder bepaalde voorwaarden —
kunnen opgevraagd worden door andere
onderzoekers voor raadpleging en hergebruik. Dat leidt dan tot nieuwe publicaties
en nieuwe datasetcombinaties, op hun
beurt vaak in open access beschikbaar.
De ideale wereld, hierboven beschreven,
is lang een mooie wensdroom gebleven,
want “tussen droom en daad staan wetten
in de weg en praktische bezwaren”, niet
alleen in Elsschot’s Huwelijk, maar zeer
zeker ook in de meeste wetenschappelijke disciplines. Er bestaan weinig breed
aanvaarde procedures en regels over
dataopslag en -hergebruik. Een internationaal sluitend wettelijk kader rond
datacopyright, datalicenties en database
rights, dat al deze aspecten zou moeten
regelen, is er nog niet omdat dit relatief nieuwe materie is. Vooral het feit dat
wetten geen of nauwelijks rekening houden met het ‘open access’ aspect, zorgt
voor grote juridische onzekerheid. Dataeigenaars staan daarom niet te springen
om hun gegevens vlotjes af te staan aan
repositories.

Meerwaarde

Oceanografische data verzamelen kost zeer veel
geld, mee door het inzetten van gespecialiseerde
apparatuur. Hier wordt de onderwaterrobot RV
Genesis terug aan boord gebracht. © UGent-RCMG.
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Om onze mariene onderzoekers toch
over de streep te krijgen hebben de VLIZbibliotheek en het VLIZ-datacentrum
drie troeven uitgewerkt om meerwaarde
te creëren voor OMA en MDA: centraal
metadatabeheer, doorgedreven integratie

en het creëren van nieuwe informatie- en
dataproducten.
Centraal metadatabeheer
Het volledige beheer van de systemen
valt onder de verantwoordelijkheid van
VLIZ. Alles wat de wetenschapper hoeft
te doen is zijn publicaties opladen in OMA
en datasets toevoegen aan MDA met de
nodige metadata, via gestandaardiseerde
formulieren. Publicaties krijgen in de
literatuurdatabank gestandaardiseerde
referenties mee. De digitale tekst wordt
gekoppeld aan thesauri, woordsystemen,
geografische trefwoorden en taxonomische lijsten. Ook datasets worden op die
manier met eigen specifieke dataparameters ontsloten.
Waar het mag en kan, worden de artikels
uiteraard in open access aangeboden
via OMA. Datasets worden vanuit MDA
opzoekbaar en opvraagbaar, onder de
eventuele voorwaarden die de eigenaar
meegegeven heeft bij deponering. Deze
voorwaarden moeten wel compatibel zijn
met het VLIZ-databeleid (zie kaderstuk
p. 15). Voor datasets worden bestaande
DOI-links meegegeven, of gecreëerd in
samenspraak met de eigenaar. Dit maakt
de set op een permanente manier opzoekbaar en citeerbaar, een heel belangrijke
incentive voor de onderzoeker!
Volledige integratie
Het informatie en datamanagement
van VLIZ mikt ook op een open en ver
doorgedreven integratie van alle informatie- en data-elementen. Dit wordt
gestuurd vanuit één centrale databank,
het Integrated Marine Information System
IMIS, waarin verschillende modules via
de metadata sterk met elkaar gelinkt zijn
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VLIZ Data - opendatabeleid
Het VLIZ is voorstander van een vrije
uitwisseling van data. Data dienen zo
veel mogelijk beschikbaar gesteld voor
wetenschappelijk onderzoek op zowel
nationaal als internationaal niveau. Het
VLIZ ziet het als zijn kerntaak om die
dataontsluiting te faciliteren. Data waar
het VLIZ de primaire bron van is worden
steeds publiek ontsloten. Metadata die
het bestaan van een dataset illustreren
worden steeds publiek ontsloten, tenzij
expliciet aangevraagd werd om dit niet
te doen.

(uitgebreid beschreven in Haspeslagh &
Vanden Berghe, Bibliotheek- & archiefgids 79/2). Het oorspronkelijke concept
van IMIS werd in de afgelopen vijftien jaar
verder ontwikkeld en verfijnd om vooral
de Belgische mariene wetenschapswereld
optimaal te kunnen documenteren. Hierbij
werd sterk de focus gelegd op het gedetailleerd behandelen en ontsluiten van
de wetenschappelijke output: publicaties,
opgebouwde expertise, projectwerk en —
last but not least — datasets. Ondertussen
werd een eerste open informatieproduct
gepubliceerd, het Compendium voor Kust
en Zee (zie kaderstuk p. 16), waarin onder
andere de geïntegreerde open data en
informatie uit IMIS gebruikt wordt.

In vele gevallen zijn er argumenten waardoor geen of slechts een beperkte toegang verleend kan worden. Het VLIZ
respecteert deze beperking en zal in
samenspraak met de data-eigenaar een
op maat uitgewerkt databeleid opzetten. Het VLIZ zal de ontsluiting van data
volgens dit beleid verder opvolgen, ook
na het verloop van de context waarin de

Nieuwe dataproducten
Naast het beheren van MDA, is het VLIZdatacentrum ook actief betrokken in het
creëren van nieuwe en afgeleide producten die gebaseerd zijn op open data van
diverse oorsprong. Het MDA-archief zelf
wordt hiervoor gebruikt, maar er wordt
ook nauw samengewerkt met de data

creators. VLIZ voorziet in platformen die
wetenschappers toelaten datasets aan
te leveren en te documenteren in systemen die deze data onmiddellijk integreren en verspreiden in open, online dataen informatieproducten. Daarnaast wordt
het ook mogelijk om deze gegevens te
publiceren en zo datacitaties te genereren. We illustreren dit proces met voorbeelden uit MDA en uit het European
Marine Observation and Data Network
(EMODNET).

Van artikel naar
datapublicatie en -citatie
Een onderzoeksgroep publiceert een
peer-reviewed artikel in een openaccesstijdschrift (BRAECKMAN et al., PLoS ONE
9(10): e108153). De onderliggende dataset wordt opgeslagen in het MDA, waarbij de onderzoekers uitgebreide metadata
toevoegen. De auteurs stellen deze data
vrij ter beschikking van andere onderzoekers via een Creative Commons CC-BY-NC
licentie. Gebruikers kunnen deze set dus
via een simpele downloadknop uit MDA

datapolicy werd opgesteld. Bijvoorbeeld,
in het kader van specifieke projecten
wordt vaak door de partners een moratoriumperiode gevraagd tot de gegevens of resultaten van het project gepubliceerd zijn.
Gebruik van gegevens moet steeds
erkend worden of het nu om publieke of
aangevraagde data gaat. Op elk moment
van download of transfer vermeldt het
VLIZ de erkenning van de databron.
Indien een substantieel deel van de
gegevens gebruikt wordt spoort het
VLIZ de gebruiker aan om contact op te
nemen met de oorspronkelijke bron van
de gegevens. Het VLIZ organiseert dit
door de inbouw van disclaimers in datasystemen en door opname van citaties in
het metarecord van de dataset. (actuele
versie te vinden op http://www.vliz.be/
nl/databeleid )

Datapublicatie: de dataset die gebruikt werd voor de bovenliggende publicatie, krijgt een eigen DOI-link en
referentie. Deze data zijn onder een CC-BY-NC licentie vrij beschikbaar vanuit het MDA via de downloadknop.
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halen en zelf verder gebruiken in hun
onderzoek.

Het Compendium voor Kust en Zee integreert
alle informatie over de Vlaams/Belgische
mariene onderzoekswereld. ©VLIZ

De dataset heeft een DOI meegekregen,
en wordt dus een citeerbare datapublicatie. Deze citatie kan dan opgenomen
worden in bijvoorbeeld de Data Citation
Index (een recente aanvulling van de Web
of Knowledge databankgroep) en draagt
zo bij tot de wetenschappelijke reputatie
van de onderzoeksgroep.

Compendium voor Kust en Zee

Herverdeling en nieuwe
dataproducten

Er bestaat een groeiende vraag in de

EMODNET (http://www.emodnet.eu/) is
een Europees project waarbij de partners Europese mariene data, dataproducten en metadata van verschillende
oorsprong bijeenbrengen op een uniforme manier. Het hoofddoel is om de

mariene en maritieme wereld naar
wetenschappelijk onderbouwde en geactualiseerde informatie als antwoord op
maatschappelijke vragen en probleemstellingen. Deze vragen vloeien veelal

gefragmenteerde en verborgen data te
ontsluiten, geïntegreerd aan te bieden en
te herverdelen. Op die manier faciliteert
de Europese Commissie meer duurzaam
onderzoek via kwalitatieve, gestandaardiseerde en vrije toegang tot mariene
data. VLIZ voorziet een aantal technische platformen die aan de onderzoekers toelaten om hun data, vanuit MDA of
van andere bronnen, te koppelen aan het
centrale EMODNET-portaal. Dit portaal
integreert de data met een aantal visualisatietools en brengt vooral gegevens
van verschillende oorsprong samen in één
open omgeving van waaruit onderzoekers
nieuwe combinaties met, en analyses op
mariene data kunnen maken. Dit leidt tot
nieuwe wetenschappelijke datasets, producten, publicaties en inzichten.
Er moet nog veel water naar de zee
vloeien voor alle mariene data in open

voort uit de toenemende nood aan
een geïntegreerde benadering waarbij
zowel milieu- en natuuronderzoek in het
mariene systeem als socio-culturele, economische en institutionele aspecten aan
bod komen. De informatie is deels voorhanden maar dikwijls sterk gefragmenteerd, sectorgebonden of weinig toegankelijk. Het ‘Compendium voor Kust
en Zee’ wil deze disperse informatie en
gegevens uit het Vlaams en Belgisch
marien en maritiem onderzoek bundelen. Al het thematisch onderzoek behorend tot diverse wetenschapsdisciplines
uitgevoerd in mariene en kustgebonden
ecosystemen en estuaria, inclusief het
beleidsondersteunend onderzoek en het
onderzoek gericht op gebruikstoepassingen en sectoren, komt hierbij aan bod.
Het geïntegreerde en grensoverschrijdende karakter van het Compendium,
inclusief de land-zee grens, draagt bij
tot een verhoogde communicatie binnen
het netwerk van zeewetenschappers en
deskundigen die professioneel betrokken
zijn met kust en zee, en verhoogt ook
de zichtbaarheid en toegankelijkheid van
het marien onderzoek.
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Het EMODNET-portaal integreert en visualiseert mariene datasets. Deze interactieve kaart toont waar
Zeekevers (een zeeslakkensoort) gevonden werden. De code ‘647’ verwijst rechtstreeks naar de volledige
dataset in het MDA.
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repositories beschikbaar zullen worden. Overheden — nog steeds de grootste geldschieters voor wetenschappelijk
onderzoek — hebben er alle belang bij
om op internationale schaal het wettelijk
kader hiervoor aan te reiken. Ondertussen
wordt de mariene onderzoekswereld
gemotiveerd om nu reeds hun gegevens
vrij aan te bieden door hen zo veel mogelijk meerwaarde te geven: veilige en permanente opslag, centraal institutioneel
beheer, blijvende controle over datagebruik, datapublicatie en -citatie, integratie,
en het creëren van nieuwe dataproducten
die voor iedereen beschikbaar zijn.
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