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VLIZ Nieuwsbrief
3 x per jaar - gratis voor de leden

VLIZ Collected Reprints
   1  x per jaar - gratis voor de leden

VLIZ Special Publications
             onregelmatig - gratis voor de leden

De Grote Rede
             3 x per jaar - gratis op aanvraag

VLIZ Library Acquisitions
             elektronisch, wekelijks, gratis op

aanvraag

VLIZINE
            elektronisch, maandelijks, gratis op

aanvraag VLIZVLIZVLIZVLIZVLIZ

Vlaams InstituutVlaams InstituutVlaams InstituutVlaams InstituutVlaams Instituut
voor de Zeevoor de Zeevoor de Zeevoor de Zeevoor de Zee

P U B L I C AP U B L I C AP U B L I C AP U B L I C AP U B L I C AT I E ST I E ST I E ST I E ST I E S

LIDMAALIDMAALIDMAALIDMAALIDMAATSCHAPTSCHAPTSCHAPTSCHAPTSCHAP

student lid (10 EUR)

individueel lid (30 EUR)

institutioneel lid (100 EUR)

meer info:
       http://www.vliz.be/Nl/about/members.htm



vlaams marienvlaams marienvlaams marienvlaams marienvlaams marien
data- en informatiecentrumdata- en informatiecentrumdata- en informatiecentrumdata- en informatiecentrumdata- en informatiecentrum

Het VMDC stelt data ter beschikking van onderzoekers,
overheid en geïnteresseerden, na de nodige
kwaliteitscontrole.

Het stimuleert netwerking door het  centraliseren
van data van onderzoeksgroepen en
overheids-instanties.

Het detecteert behoeftes, maakt datareeksen aan ten
behoeve van interdisciplinair onderzoek,
rekening houdend met internationale
standaarden.

mediatheekmediatheekmediatheekmediatheekmediatheek

De  VLIZ mediatheek is een modern marien
informatiecentrum ter beschikking van de Vlaamse
mariene  wetenschapper,  de  diverse beleids-

logistieklogistieklogistieklogistieklogistieke ondersteuninge ondersteuninge ondersteuninge ondersteuninge ondersteuning

ZeeleeuwZeeleeuwZeeleeuwZeeleeuwZeeleeuw

De afdeling Vloot (administratie Waterwegen en
Zeewezen - AWZ) stelt in samenwerking met het VLIZ
de loodstender �Zeeleeuw� ter beschikking van de
mariene onderzoeksgemeenschap. De afdeling Vloot
exploiteert de Zeeleeuw, draagt de operationele kosten
en levert een bemanning. Het VLIZ verzorgt de
programmatie en beheert de gemeenschappelijk te
gebruiken onderzoeksapparatuur en infrastructuur. Het
VLIZ voorziet ook faciliteiten aan wal: transport van en
opslagruimte voor staalname-apparatuur en stalen,
opspoelfaciliteiten, aquaria voor het tijdelijk bewaren
van levend materiaal, koelkasten en diepvriezers voor
het stockeren van wetenschappelijke monsters, etc.

serres De Haan

Het VLIZ biedt in samenwerking met de afdeling
Waterwegen Kust van AWZ  een serrencomplex en
aanpalende terreinen aan ter ondersteuning van het
wetenschappelijk onderzoek. Het complex is gelegen
in de duinen van De Haan en bestaat uit vier serres
met elk 100m² werkoppervlakte. De serres bieden heel
wat mogelijkheden voor duinenonderzoek, zoals
zaadvoorraadanalyses.

coördinatiecoördinatiecoördinatiecoördinatiecoördinatie
knooppunt voor marien onderzoekknooppunt voor marien onderzoekknooppunt voor marien onderzoekknooppunt voor marien onderzoekknooppunt voor marien onderzoek

internationaal aanspreekpuntinternationaal aanspreekpuntinternationaal aanspreekpuntinternationaal aanspreekpuntinternationaal aanspreekpunt

Het VLIZ fungeert als een coördinatie-
centrum voor het zeewetenschappelijk
onderzoek in Vlaanderen. Het vormt een
knooppunt voor het beleid, voor de federale
en internationale samenwerking en voor de
logistieke ondersteuning van het marien
wetenschappelijk onderzoek.

informatieinformatieinformatieinformatieinformatie
adviesadviesadviesadviesadvies

Het VLIZ wil de
uitstraling en
visibiliteit van Vlaan-
deren inzake zee-
weten-schappelijk
onderzoek bevorde-
ren en verstrekt
informatie en advies
aan wetenschap-
pers,
beleidsvoerders, het
grote publiek en de
internationale
gemeenschap.
Hiertoe organiseert
het VLIZ studieda-
gen en workshops
en verzorgt een
reeks eigen
publicaties.

organen, internationale partners  en het geïnteres-
seerde publiek. Volledigheid  wordt nagestreefd
voor wat betreft de  Zuidelijke Bocht van  de

Op internationaal vlak wil de VLIZ mediatheek zich
profileren als de voornaamste Vlaamse beheerder van
marien-wetenschappelijke informatie.

Noordzee (met inbegrip van de estuaria) en de
Belgische kustzone.


