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Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), opgericht in 1 9 99 , fungeert ais coördinatie- en 
in form atieplatform  voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het Vlaams 
M arien Data en Informatie Centrum (VMDC), ais onderdeel van het VLIZ, speelt een 
belangrijke ondersteunende rol in het verzamelen, het integreren en (herverdelen van 
gegevens die voortvloeien uit velerlei nationale en internationale projecten.

Binnen het STARDUST project is het VM DC onder meer verantwoordelijk voor de bouw 
en het onderhoud van een project website en een gegevensdatabank.
De website is het inform atie medium tussen de partners onderling en naar de 
buitenwereld toe (de URL is h ttp ://w w w .vliz .be/pro jects/stardust/index.htm l). O p  de 
website vind je een beknopte omschrijving en de doelstellingen van het project, in drie 
talen (Engels, Nederlands en Frans). Tevens kun je alle voordrachten -  met een stand 
van zaken -  gehouden tijdens de tweejaarlijkse vergaderingen, vrij downloaden.

M omenteel blijven de publieke gegevens echter beperkt to t de contact inform atie van 
de betrokken partners en instellingen, en referenties naar relevante publicaties. De 
eigenlijke meetwaarden o f de gegevens die voortvloeien uit de analyses van de 
sedimenten worden pas 2 jaa r na het project publiek beschikbaar, teneinde een 
m oratorium  periode te voorzien voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. De 
metadata van de data zijn daarentegen wel steeds onm idde llijk  zichtbaar op het web. 
M etadata zijn gegevens die de eigenlijke meetgegevens beschrijven, zoals welke 
parameters er w aar en hoe gemeten en geanalyseerd zijn a lsook de gegevens van 
welke personen betrokken zijn en gecontacteerd kunnen worden.
O p  de website is er ook een vraagbak w aar iedereen specifieke vragen kan stellen aan 
de onderzoekers. Veel gestelde vragen en hun respectievelijke antwoorden worden dan 
op de website geplaatst.

In de loop van het project heeft het VM DC een relationele databank ontwikkeld die 
geschikt is voor het opslaan van meetgegevens gebaseerd op staalnemingen in water, 
sediment, zwevende stof en biota. Deze databank die we IMERS noemen (Integrated 
M arine Environmental Samples and Readings) is een MS SQL databank met MS Access 
invoer interface. De databank telt 53 tabellen en meer dan 2 5 0  velden. De 
voornaamste tabellen in de databank zijn 'Trips', 'V isits', 'Events', 'Sam ples', 
'G ranRecords', 'B ioRecords', 'Specimens' en 'Readings'. De eigenlijke meetwaarden 
staan opgeslagen in de 'Readings'-tabel.
Belangrijk is ook dat elk record in de 'Readings'-tabel gelinkt is aan een 'ReadingType' 
en een 'ReadingAdm inistration '. Een 'ReadingType' docum enteert de meetwaarde en 
zegt aan welke parameter, eenheid, matrix en meetmethode deze meetwaarde 
gekoppeld is. Een 'ReadingAdm inistration ' zegt vanw aar een meetwaarde afkomstig is 
(file en dataset), wie verantwoordelijk is voor de meetwaarde, welke restricties er gelden
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op de meetwaarde (publieke versus niet publieke data) en tot welke collectiefs) de 
meetwaarde behoort.
O m  data afkomstig van verschillende bronnen te kunnen groeperen en deze data 
afzonderlijk opvraagbaar en doorzoekbaar te kunnen maken werd een systeem van 
collecties in de IMERS databank ingebouwd. De STARDUST data werden ais een 
STARDUST collectie in de IMERS databank opgenom en. Aan deze STARDUST collectie 
zijn momenteel 1051 'Readings' gekoppeld voor 64 verschillende ReadingTypes.

Tijdens een volgende fase van het project zullen alle meetgegevens verder ingevoerd 
worden. Via een online webinterface zullen dan niet alleen de beschrijvende data, m aar 
ook de eigelijke data op het web consulteerbaar zijn. Een interactieve geografische 
m odule zal h iervoor ontwikkeld worden.
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