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VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 
Het coördinatie- en informatieplatform 

voor zeeonderzoek in Vlaanderen (°1999)

wetenschappelijk

VLIZ
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7

B-8400 Oostende – België

Tel +32 (0)59 34 21 30
Fax +32 (0)59 34 21 31

info@vliz.be

Meer info: www.vliz.be
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GEFASCINEERD 
DOOR KUST EN ZEE



INFORMATIESNELWEG

Heb je een vraag over onze zee of kust? Of wil je beter begrijpen hoe de 
oceaan met al zijn gebruikers en bewoners functioneert? Geen nood, het 
VLIZ leidt je in woord en beeld deze boeiende wereld binnen. Met eigen 
gratis publicaties (‘De Grote Rede’, Zeekrant, VLIZ-website …), specifieke 
pakketten en projecten voor leerkrachten (‘Planeet Zee’) en geholpen 
door een publiek toegankelijke zeebibliotheek, komt u al heel ver. 

Daarnaast organiseert of werkt het VLIZ jaarlijks ook mee aan tientallen 
studiedagen en andere leerrijke en creatieve kennismomenten. Ten 
slotte staan we ook de pers en elke geïnteresseerde burger graag te 
woord bij individuele zeevragen.

KNOOPPUNT VOOR 
ZEEONDERZOEK
Het VLIZ verleent als wetenschappelijke instelling  actieve steun aan 
het Vlaamse zee- en kustonderzoek. Het is ook een katalysator 
en aanspreekpunt dat dit multidisciplinaire onderzoek niet alleen in 
binnen- en buitenland zichtbaar maakt, maar ook heel wat nieuwe 
contacten helpt leggen met internationale netwerken.

In die zin organiseert het VLIZ tal van wetenschappelijke prijzen, 
ondersteunt het andere Europese en multilaterale oceanografische 
partners en sluit het allerlei samenwerkingsovereenkomsten met (inter)
nationale onderzoeksgroepen af. 

MARIENE ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

Zeeonderzoekers hebben nu eenmaal een onderzoeksschip en heel wat 
apparatuur nodig. Het nieuwbouwvaartuig de RV Simon Stevin neemt 
vorsers en studenten aan boord om de rijkdom van het zuidelijk deel van 
de Noordzee in al haar facetten (fysische oceanografie, visserij, mariene 
biologie, chemie, technologie, archeologie en aardwetenschappen) te 
doorgronden. De eerste verwerking en stockage van het materiaal en de 
staalnames gebeurt in het Marien Station Oostende (MSO).

ARCHIVEREN IS LEREN,
METEN IS WETEN
Nieuwe data verzamelen, onze zeeën monitoren en oude gegevens 
terug boven water halen en archiveren. Hoe waardevol ook, het 
volstaat niet. Daarom ontsluit het VLIZ-datacentrum zoveel mogelijk 
wetenschappelijke gegevens voor Vlaamse zeeonderzoekers en 
overheden. Daarnaast speelt het een internationale trekkersrol in 
diverse oceanografische datanetwerken. IODE-UNESCO wees het aan 
als Nationaal Oceanografisch Datacentrum (NODC) en ICSU erkent 
het VLIZ-datacentrum – vanwege zijn toonaangevende rol m.b.t. 
biodiversiteitsgegevens wereldwijd -  als Wereld Data Centrum. Ook 
specifiek naar het beleid toe verzamelt en verdeelt het VLIZ heel wat 
belanghebbende gegevens. Wie doet welk zeeonderzoek of voert welke 
maritieme activiteit uit? Hoeveel vis wordt aangevoerd in onze havens? 
Hoe is het gesteld met de Noordzee? Voor dit en vele andere info zorgt 
het VLIZ, onder meer door de publicatie van een Compendium voor 
Kust en Zee.


