
 
Communicatie rond de acties uitgevoerd door ISECA partners 

 

Naam en adres van jouw 

instituut  

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 

Wandelaarkaai 7 B-8400 Oostende België 

Contact 

Naam :  

Rol in uw instituut :   

 

Mevr. Annelies Goffin 

Wetenschappelijk medewerker 

 

Eenvoudige tekst om de 

missie en het werk van 

jouw instituut te 

definiëren   

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en 

informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in 

Vlaanderen. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden 

onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Het VLIZ 

sluit samenwerkingsovereenkomsten af met Vlaamse 

onderzoeksgroepen en administraties én integreert haar activiteiten 

in nationale en internationale netwerken. Belangrijke activiteiten zijn 

het beheer van het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum 

(VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het onderzoeksschip 

'Simon Stevin'.  

Eenvoudige tekst om de 

link tussen uw werk en 

het ISECA project te 

verduidelijken 

Via het VMDC creëren wij toegang tot metadata en data over 

verschillende mariene onderwerpen in Vlaanderen en in het 

buitenland, en bezitten wij tevens toegang tot een nationaal en 

internationaal netwerk om gegevens op te halen. We zijn betrokken 

bij vele projecten o.a. in de bouw van websites en portalen en 

verspreiden tevens resultaten van projecten. 

Eenvoudige tekst om de 

belangrijkste 

onderwerpen waaraan je 

werkt, welke tevens 

interessant zijn voor 

andere wetenschappers, 

te definiëren 

Als manager van het ScheldeMonitor portaal verzamel ik informatie 

en data over het Schelde-estuarium. Het doel is om die kennis 

beschikbaar te maken voor wetenschappers, administraties en alle 

andere geïnteresseerden. 

Ik coördineer een oefening rond data-archeologie waar wij data 

capteren die (nog) niet digitaal beschikbaar zijn. Het doel is om deze 

data een nieuw leven in te blazen via workshops en databanken zoals 

Eurobis, WORMS, IMERS,...  

Eenvoudige tekst om de 

onderwerpen waaraan je 

werkt, belangrijk voor 

het brede publiek, te 

definiëren 

Binnen ons werk proberen wij fascinatie op te wekken voor alle 

mariene thema’s. 

Welke evenementen gaat 

U organiseren en aan 

welke neemt U zelf deel? 

(Naam en datum 

evenement) 

Expo Marine Art Project (2 februari 2013) 

Young scientist Day (14-15 februari 2013) 

Artikel in de Grote Rede “ A blooming sea” voorjaar 2013 



Videos en foto’s (vrij van 

auteursrechten) om uw 

werk in het ISECA project 

te illustreren  

Alle relevante foto’s voor het ISECA project zullen in de fotogalerij op 

de website worden geplaatst. 

 

 


