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Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf in de algenwaardeketen (aankruisen welke 
gebieden van toepassing zijn):  
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1. Bedrijfsprofiel 
 
Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) is sinds zijn ontstaan in 1999 uitgegroeid tot 
het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs in Vlaanderen. Vanuit die rol ondersteunt het een netwerk van 1000 mariene 
wetenschappers in Vlaanderen en etaleert het hun kennis  bij 
beleidsverantwoordelijken, educatoren en het grote publiek.  Mede via het afsluiten van 
samenwerkingsverbanden met Vlaamse onderzoeksgroepen en administraties kan deze 
ondersteuning verder vorm worden gegeven en geïntegreerd worden in nationale en 
internationale netwerken. 
 
Het VLIZ is een wetenschappelijke instelling, maar ontplooit zelf geen 
onderzoeksactiviteiten waardoor het de handen vrij heeft voor een hele reeks 
wetenschapsondersteunende taken. Het ondersteunt de multidisciplinaire mariene 
onderzoekswereld in de breedste zin o.a. door het beheren van een datacentrum, het 
verlenen van logistieke steun aan onderzoekers, het beheren van een zeebibliotheek,  
het coördineren en netwerken en het verstrekken van objectieve, wetenschappelijk 
onderbouwde informatie in nauwe samenwerking met het netwerk van mariene 
experts.  
 
 



   

website: www.vlaamsalgenplatform.be 
 

2. Activiteiten rond algen 
- Uitwerken van een website en LinkedIn group voor het Mariene Biotechnologie 

Platform Vlaanderen waarop evenementen en nieuwsberichten rond o.a. 
algenonderzoek worden verspreid. 
http://www.mariene-biotechnologie.be 

- Uitwerken van een website voor de FP7 projecten ‘CSA MarineBiotech’ en 
opeenvolgende ‘ERA-NET MarineBiotech’ om Europese initiatieven rond o.a. 
algenonderzoek meer zichtbaarheid te geven in vb. Vlaanderen.  

 
 

3. Marktaanbod 
 

- Ondersteuning van algenonderzoek door het verlenen van logistieke steun, het 
beheren van een zeebibliotheek en het dissemineren van wetenschappelijke 
informatie naar ons netwerk van nationale en internationale mariene experts. 
 

 

4. Marktvraag 
 
 
 

5. Contactgegevens 
 

 

Naam Fien De Raedemaecker 

Bedrijf Vlaams Instituut voor de Zee 

Afdeling Coördinatie 

Adres 
 

Wandelaarkaai 7 
B-8400 Oostende 

Telefoonnummer +32 (0)59 34 01 82  

GSM nummer  

Fax +32 (0)59 34 21 31 

e-mail fien.deraedemaecker@vliz.be 
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