
Doorzoek het archief

September 2020 Editie 9, Jaargang 21

MARUM, University of Bremen

Vaarwel VLIZINE, welkom Testerep magazine
OVER VLIZ

Na 20 jaar VLIZINE is er nu Testerep magazine, het vernieuwde nieuwskanaal van het VLIZ.

Maandelijkse sturen we je een selectie van onze nieuwsberichten door. Tussendoor vind je

het meest recente nieuws en het nieuwsarchief op de website testerep-magazine.be.

LEES MEER

© VLIZ, Benito Dewaegemaeker

Middellandse Zee hotspot voor negatieve gevolgen microplastics
ONDERZOEK

Een nieuwe studie van het VLIZ toont dat bepaalde delen van de oceaan meer vervuild zijn

dan andere. Met name de Middellandse Zee en de Gele Zee zijn sterk bedreigd.

LEES MEER

VLIZ (Leontien De Wulf)

Belgische biodiversiteit opvolgen met high-
tech infrastructuur van LifeWatch

DATA & OBSERVATIE

Ontdek op het online event van 15 en 16 oktober hoe

industrie, beleid en onderzoek de LifeWatch-data en -

infrastructuur benutten bij hun werkzaamheden.

LEES MEER

Werk als onderzoeker t�del�k in ander
Europees onderzoeksinstituut

VACATURES

Nog tot 4 oktober kunnen mariene onderzoekers zich

aanmelden voor de nieuwste oproep van ASSEMBLE Plus,

en zo kans maken op gebruik van scheepstijd en andere

infrastructuur van 30+ Europese onderzoeksinstituten.

LEES MEER

Boekentip: The Outlaw Ocean
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een boek uit de zeebibliotheek in de kijker. In

september is het de beurt aan Britt Lonneville die helemaal weg was van de 'The Outlaw

Ocean' van Ian Urbina.

LEES MEER

VLIZ

PhD-beurs voor modellering mariene
ecosysteemdiensten

VACATURES

Doctoraatsbeurs aan de onderzoeksgroep

Ecosysteembeheer (UAntwerpen) voor het kwantificeren en

modelleren van ecosysteemdiensten in de Belgische

Noordzee.

LEES MEER

Ostend Science Park en Bluebridge werven
aan

VACATURES

Twee ondernemende organisatorische duizendpoten

gezocht, om vanuit Oostende mee te werken aan de

ontwikkeling van de Blauwe Economie in Vlaanderen.

LEES MEER

Coastsnap België breidt uit
DATA & OBSERVATIE

Na een eerste meetpaal op dijk van Oostende heeft nu ook Koksijde zijn eigen Coastsnap

station gekregen.

LEES MEER

VLIZ

Oesters en Walvissen
VARIA

Op vraag van het VLIZ pende schrijfster Doris Klausing het geromantiseerde levensverhaal neer van Pierre-Joseph Van

Beneden, grondlegger van de zeewetenschappen in België.

LEES MEER

Belgen verkiezen lokaal, maar weten niet
waar vis vandaan komt

DATA & OBSERVATIE

De meeste Belgische consumenten hebben geen idee van de

oorsprong van de vis en zeevruchten verkocht in de

Belgische winkels en restaurants. Dit blijkt uit een peiling

door de Marine Stewardship Council Belgium.

LEES MEER

Technologie voor een duurzame
ontwikkeling

INNOVATIE

Door de coronamaatregelen is de 4de G-STIC conferentie

volledig digitaal en gratis bij te wonen. Met een boeiend

programma wil VITO bedrijven, socio-economische actoren

én beleidsmakers inspireren om hun krachten bundelen in

het vinden van technologische oplossingen voor de grote

maatschappelijke problemen.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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De zoektocht naar de oorsprong van het leven: de
diepzee als bakermat
Alle vormen van leven, van bacteriën tot mensen, delen bijzondere en raadselachtige kenmerken: voortplanting om er maar

eentje te noemen. Maar wanneer en vooral waar vond het leven zijn oorsprong?

Lees meer

UITGELICHT

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Nieuwsbrief delen

Lijkt Testerep magazine iets voor uw vrienden of

collega’s? Deel het met hen!

Ga je mee op virtuele herfstwandeling langs het strand?
Geen zin om koude of mist te trotseren, maar wél geïnteresseerd in nieuwe zeeweetjes? Volg de webinar met

marien bioloog Jan Seys op woensdag 30 september (20:00)
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