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Vlaamse overheid

InnovOcean site
Wandelaarkaai 7 
B-8400 Oostende
tel. +32-(0)59/34 21 30
e-mail: info@vliz.be
http://www.vliz.be 

www.vliz.be/NL/Cijfers_Beleid

Dienstverlening Het VLIZ ontwikkelt producten
die het beleid en beheer van zoute en brakke milieus
ondersteunen. Voor rapportages en publicaties werkt
Cijfers & Beleid samen met de bevoegde instanties en
met wetenschappelijke experten. 

Indicatoren De evolutie van onze Noordzee, 
kusten en estuaria kan becijferd worden. Of we over-
hellen in een meer duurzame richting − een evenwicht
tussen economische, ecologische en sociale afwegin-
gen − kan afgeleid worden uit deze indicatoren voor
duurzame ontwikkeling.

Zeecijfers Zeecijfers biedt objectief en betrouw-
baar cijfermateriaal over kust en zee. Aan de basis 
liggen wetenschappelijke literatuur en samenwerking
met zeewetenschappers. 

Niet-inheemse soorten Beleidsrelevante infor-
matie over niet ‘streek-eigen’ soorten van het Belgisch
deel van de Noordzee en estuaria wordt opgevist en
samengebracht. Een reeks fiches bundelt informatie
over hun verspreiding, levenscyclus, ecologie, e.a. 

Een eeuw zeevisserij in België Tot voor kort
waren aanvoergegevens van zeevis in Belgische 
en buitenlandse havens digitaal enkel beschikbaar
vanaf eind de jaren ’90. VLIZ verzamelt, archiveert 
en integreert nu alle historische gegevens over de 
Belgische zeevisserij vanaf 1900 en stelt ze beschik-
baar in grafieken en informatieve fiches. 

Nood aan overzicht? Twijfel over de wetenschappelijke waarde van je 
informatie? Cijfers & Beleid brengt objectieve en betrouwbare 
cijfers en data samen tot beleidsrelevante producten. 
Met indicatoren voor een duurzaam beheer, grafieken en zeecijfers
voor onze Noordzee, kustzone en estuaria, draagt VLIZ bij tot een 
wetenschappelijk onderbouwd beleid en een breder maatschappelijk
draagvlak. 
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www.vliz.be/NL/Zeebibliotheek

Bibliothecaris Aarzel niet om moeilijk vindbare 
publicaties aan te vragen. De bibliothecaris zal je met
deze en andere vragen graag voorthelpen. 
En voor wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste
aanwinsten is er de wekelijkse, gratis digitale lijst.

Open Marien Archief Deze digitale collectie 
omvat alle publicaties ooit door Vlaamse/Belgische 
wetenschappers gepubliceerd. Je vindt hier onder 
andere artikels, rapporten, verslagen, thesissen, 
posters, ...

Netwerking De Zeebibliotheek is op verschillende
fronten actief. Naast de dagelijkse dienstverlening
voor onze gebruikers, is de bib ook betrokken in ver-
schillende projecten en (inter)nationale netwerken. 

In de Zeebibliotheek krijgt de zee een nieuwe betekenis. 
Tijdens kantooruren kun je hier vrij boeken, kaarten, tijdschriften en andere
publicaties over alle mogelijke mariene onderwerpen raadplegen. 
Welke schatten deze zeebib herbergt, kan van thuis uit worden doorzocht.
Het VLIZ zorgt ervoor dat alle informatie over de auteurs en de 
instituten zeer zichtbaar is. Hiermee is onze bibliotheek uitgegroeid tot 
één van de grootste zeecollecties van Europa.
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Ondersteuning van de zeewetenschappen 
in Vlaanderen Het VLIZ hecht veel belang aan 
interdisciplinariteit, wetenschappelijke onderbouwing,
duurzaamheid en openbaarheid van bestuur. 
Het stelt zich neutraal op en streeft naar overleg en
openheid.  

Hecht netwerk De vzw VLIZ en haar Raad van 
Bestuur onderhouden een nauwe band met de 
zeewetenschappelijke actoren. Vertegenwoordigd in
de Wetenschappelijke Commissie kunnen die het 
VLIZ-beleid helpen sturen.

InnovOcean site in Oostende De thuishaven van
het VLIZ, het Provinciaal Ankerpunt Kust, het
UNESCO/IOC Project Office for IODE, 
en het secretariaat van de Marine Board/ESF. 
Samen bieden deze partners een uitgebreid gamma
aan onderzoeks- en beleidsondersteunende diensten,
oceanografisch databeheer en opleiding. 

Dagelijks bestuderen wetenschappers de zee en kust: 
het mariene ecosysteem en zijn functies, de menselijke activiteiten ...
Het VLIZ ontstond net om deze wetenschappers te ondersteunen
met staalnameapparatuur, scheepstijd, publicaties, databeheer en zo veel
meer ... VLIZ speelt ook een actieve rol in het vertalen van de weten-
schappelijke boodschappen naar het beleid én een breder 
publiek toe. Via websites, publicaties, studiedagen en een digitaal 
infoloket kom je heel wat meer te weten over de zee. Vermits het VLIZ zelf
geen onderzoek mag verrichten, heeft het de handen vrij voor deze 
verscheidenheid aan ondersteunende taken die in zes sterk ver-
weven eenheden zijn ondergebracht.

www.vliz.be 
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www.vliz.be/NL/Datacentrum

Kennissyteem Om een zo volledig mogelijk beeld
te geven van het Vlaams marien-wetenschappelijk 
landschap, bouwde het VMDC het online kennissysteem
IMIS uit. Hierin wordt info over datasets, publicaties, 
personen en instituten gestructureerd opgeslagen. Een
‘gouden gids’ voor het zeeonderzoek!

Data-archief Wetenschappelijke gegevens zijn
uniek en moeten voor verlies gevrijwaard worden. 
Daartoe ontwikkelde VLIZ het Marien Data Archief
(MDA): een beveiligd, online systeem waar onderzoe-
kers hun gegevensbestanden op een gedocumenteerde
wijze kunnen archiveren. 

Databanken In geïntegreerde databanken (IMERS,
EUROBIS, Scheldemonitor, ...) worden gegevens 
verzameld van Belgische en internationale projecten 
en meetcampagnes. Na kwaliteitscontrole en standaar-
disatie worden de data online beschikbaar gesteld. 

Registers Het taxonomisch register Aphia bevat
een overzicht en beschrijving van alle gekende 
mariene soorten en wordt wereldwijd gebruikt als 
standaardlijst. Het bevat o.a. de Europese, Arctische 
en wereldlijst van mariene soorten. Het plaatsnaam-
register VLIMAR vervult dezelfde rol, maar voor 
geografische namen.

Websites De databanken en registers worden
steeds via websites ontsloten. Daarnaast worden 
ook websites gebouwd als communicatiemiddel voor
wetenschappelijke projecten en instituten. 

Netwerken Het VMDC maakt deel uit van internatio-
nale netwerken die data uitwisselen zoals OBIS, GBIF,
Seadatanet, IODE. Het verleent ook ICT-diensten aan 
internationale wetenschappelijke initiatieven zoals
GLOSS, POGO, LifeWatch, PESI, ...

Het Vlaams Marien DataCentrum (VMDC) telt momenteel 
14 informatici en wetenschappers. Het ondersteunt onderzoekers, 
beleidsmakers en het bredere publiek met marien databeheer. 
Daarvoor worden een kennissysteem, een data-archief, databan-
ken, registers en websites uitgebouwd. Het VMDC werkt nauw samen 
binnen internationale netwerken.

Vlaamse overheid
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Lesmateriaal 
• Digitale zeelessen: een uiteenlopend aanbod 
lessen en figuren over thema’s uit de leerplannen voor
het secundair onderwijs.  
• Foto- en filmgalerij: informatieve videoclips 
en reportages over het onderzoek van en activiteiten
op zee. 
• Posterreeks: de meest voorkomende fauna en flora
aan onze kust, in beeld.
• Vakoverschrijdende onderzoeksprojecten over de
zee zoals “Expeditie Zeeleeuw” en “Planeet Zee”
maken studenten warm voor zeeonderzoek.
Beloning: een heuse expeditieweek op zee. 
• Zeekrant brengt jaarlijks in de zomer interessante
en leuke weetjes over de zee naar een breed publiek
(www.zeekrant.be).
• Interessante websites: links naar nog meer educa-
tieve sites en lesmateriaal.

Excursies 
De Kust à la carte biedt een ruime keuze aan leerrijke
uitstappen naar zee en veldwerkopdrachten. 
De excursiegids www.koersnaarzee.be geeft een over-
zicht aan leermiddelen en activiteiten aan de kust
rond de thema’s natuur, milieu, wetenschap en 
technologie.

Evenementen
VLIZ organiseert regelmatig studiedagen en work-
shops voor leerkrachten en gidsen.

Loopbaan
Heel wat info over een studie en carrière in de 
mariene wetenschappen en maritieme sector.

Educatie voor leerkrachten en gidsen die een frisse zeebries
door de klasgroep willen laten waaien, ontwikkelt het VLIZ in samenwer-
king met onderzoekers en educatoren een uitgebreid gamma aan leer-
producten. Zo hoopt het VLIZ leergierige studenten en geïnteresseerde
burgers over de zee en het marien wetenschappelijk onderzoek te
informeren. 

www.vliz.be/educatie
www.planeetzee.org
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www.vliz.be/NL/Zeeleeuw 
www.vliz.be/monitoring/

Het oceanografisch onderzoeksschip Zee-
leeuw vaart in de Belgische kustwateren en het
Schelde-estuarium. De Simon Stevin, een ‘op maat 
gemaakt’ onderzoeksschip voor de mariene weten-
schappen vervangt binnenkort de Zeeleeuw.

De Zeekat is actief in havens en ondiepe zones 
en voor wetenschappelijke duikopdrachten. 
Deze RIB (Rigid Inflatable Boat) kan zowel vanop een
onderzoeksschip als autonoom worden ingezet.

Meet- en staalnameapparatuur Het VLIZ 
beheert en onderhoudt een brede waaier aan toestellen
voor het meten en bemonsteren van het biologisch, 
fysisch en chemisch milieu. De ‘Van Veengrijper’, ‘CTD’,
‘mini-ROV’, ‘Niskin flessen’, ‘thermosalinograaf’, ... 
zijn hier maar enkele voorbeelden van.  

Ruimte Opslag van materiaal kan in onze 
pakhuizen. Het VLIZ heeft ook serres, een koelkamer
en diepvriezers ter beschikking voor het bewaren van
stalen in geconditioneerde omstandigheden. Recent
werden nieuwe loodsen aangekocht waar VLIZ samen
met onderzoeksgroepen de walfaciliteiten verder zal
ontplooien.

Gegevens nodig? Het data-acquisitie systeem 
van de Zeeleeuw (MIDAS) biedt randgegevens aan 
onderzoekers. Een maandelijkse monitoring verschaft
sinds 2003 ook meetgegevens van 10 punten vóór 
onze kust.

Mariene wetenschappers trekken de zee op en verzamelen gegevens via
metingen en staalnames in bodem, water en atmosfeer. Hiervoor zijn 
een schip, meetapparatuur en andere faciliteiten nodig. 
Het VLIZ luistert naar de noden van de wetenschapper en staat in 
voor de aankoop van nieuw materieel, en voor het beheer en onder-
houd van de onderzoeksinfrastructuur en -apparatuur. 

Vlaamse overheid
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www.vliz.be/NL/Infoloket 

Stel je zeevraag Het VLIZ fungeert als centraal
aanspreekpunt. Vragen van publiek, pers, onderzoek
en beleid worden, met hulp van externe experten, 
beantwoord en digitaal beschikbaar gesteld. 
Daarnaast adviseert en informeert het VLIZ tal van
doelgroepen d.m.v. voordrachten en allerhande 
toelichtingen.

Zee in beeld biedt een breed gamma aan 
sprekende foto’s, zeefilmpjes en grafisch materiaal 
gemaakt door VLIZ of beschikbaar gesteld door 
derden. 

Zeepublicaties Met een resem eigen publicaties
wil VLIZ mensen enthousiasmeren en informeren.
Twee voorbeelden: de Grote Rede is hét gratis 
viermaandelijks informatieblad over zee en kust, 
gevoed door professionele zeeonderzoekers uit 
diverse disciplines. De VLIZINE is een maandelijks 
e-zine dat informeert over mariene- en kustgebonden
activiteiten van VLIZ en onderzoeks- en beleids-
groepen uit Vlaanderen.  

Losse informatie over weer, getij en golven, 
over zeeonderzoek in Vlaanderen, over de oorsprong
van “zeenamen”, en veel meer, vind je eveneens bij
ons. Hulp nodig? Een mailtje naar info@vliz.be
volstaat.

Evenementen Door jaarlijks meer dan tien 
werksessies, studiedagen of conferenties te (co-)orga-
niseren en diverse maritieme publieksevenementen
actief bij te wonen, wil het VLIZ de doorstroming van
zee- en kustinformatie naar en tussen diverse doel-
groepen stimuleren.

Met de neus in de wind staan, zonnekloppen of golven trotseren, 
iedereen heeft zijn eigen manier om de zee te beleven. Wil je nu ook
méér weten over zee, strand, duin, polders of
getijrivieren, dan leidt het infoloket van het VLIZ je graag met
woord en beeld deze wereld binnen. 
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