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Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) staat voor degelijk onderzoek van 
oceaan, zeeën, kust en aan het getij onderhevige riviermondingen. 
Dienstverlening naar de onderzoeksgemeenschap, het onderwijs, het brede 

publiek, het beleid en de industrie is hierbij richtinggevend.



Onze kust en zee heeft nood aan een 
duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd 
beleid. Daartoe ontwikkelt het VLIZ 
beleidsrelevante producten en diensten 
voor de mariene onderzoeksgemeenschap, 
voor beleidsverantwoordelijken en ter 
ondersteuning van de blauwe economie. 
Het ‘Compendium voor Kust en Zee’ is een 
trouwe partner voor wie wil weten wie ‒ 
binnen deze materie ‒ wat doet in 
Vlaanderen. Het VLIZ initieert, bevordert en 
treedt ook ondersteunend op bij 
multidisciplinair onderzoek naar 
kennishiaten ten behoeve van het marien 
beleid. Ze doet dit in nauwe samenwerking 
met de Vlaamse mariene 
onderzoeksgemeenschap.

Het VLIZ beheert de meest uitgebreide 
collectie mariene literatuur in Vlaanderen 
en maakt die via haar bibliotheek publiek 
toegankelijk voor een zo breed mogelijke 
doelgroep. Het Open Marien Archief laat je 
toe om gratis en van thuis uit 
tienduizenden publicaties te raadplegen. 

Daarnaast initieert en verricht het VLIZ 
innovatief en multidisciplinair onderzoek, 
in samenwerking met of complementair 
aan de Vlaamse en internationale mariene
onderzoeksgroepen. Door noden en kansen
te detecteren geeft het zuurstof aan de 
Vlaamse mariene kenniseconomie van de 
toekomst.

Het VLIZ reikt de hand naar een breed 
publiek, de pers, het onderwijs en de 
kustgidsen. Het informatieloket biedt 
kwaliteitsvolle kennis verpakt in 
innovatieve formats en draagt met deze 
wetenschapspopularisering bij aan meer 
‘oceaangeletterdheid’. Het geeft uitstraling 

aan het excellente onderzoek verricht in 
Vlaanderen en daarbuiten. Zit je met 
vragen, wil je zelf ‘burgerwetenschapper’ 
worden of heb je interesse in publieks- of 
studiedagen, publicaties (zoals ‘De Grote 
Rede’), lezingen, educatieve pakketten 
over de zee? Eén adres: het VLIZ.

Kwaliteitsvolle kennis

Dienstverlening naar de zeewetenschappers in Vlaanderen uit zich onder meer in 
het ter beschikking stellen van het onderzoeksschip Simon Stevin, mariene robotica 
en andere onderzoeksapparatuur en -infrastructuur. Binnen een Europese context 
biedt het VLIZ technische en operationele expertise aan voor het gebruik van deze 
infrastructuur. Het stimuleert en initieert op deze innovatieve technologieën 
gebaseerd onderzoek. 

Het VLIZ ontwikkelt ook datasystemen, producten, technologieën en -infrastructuren. 
Het verzamelt nieuwe gegevens met innovatieve technieken en valoriseert de 
groeiende hoeveelheid mariene data ten dienste van onderzoekers, beleid en 
industrie. Het bouwt permanente meetnetwerken op zee in samenwerking met 
Vlaamse onderzoeksgroepen en profileert zich wereldwijd als een kwaliteitsvol 
oceanografisch datacentrum.

Het VLIZ behartigt en stimuleert het Vlaams marien onderzoek. Een open 
dienstbare netwerking en het bevorderen van een geïntegreerde en discipline 
overstijgende aanpak staan daarin centraal. Het VLIZ is het nationaal en 
internationaal aanspreekpunt op het gebied van marien onderzoek. Vanuit die 
rol bevordert het de uitstraling van het Vlaamse marien onderzoek tot in de 
verste uithoeken van de wereld en kan het mandaten opnemen ter 
vertegenwoordiging van dit onderzoekslandschap.

Tevens ondersteunt en huisvest het VLIZ internationale organisaties voor de 
Vlaamse overheid: het UNESCO-IOC Project Office for IODE, het secretariaat van de 
European Marine Board en het secretariaat van het Europees Marien Observatie- en 
Datanetwerk (EMODnet) te Oostende; en het secretariaat van het ‘Joint Programming 
Initiative on Healthy and Productive Seas and Oceans’ (JPI Oceans) te Brussel.

Mariene onderzoeksinfrastructuur
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