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Virtuele strandwandeling met zeeweetjes -
winter

KALENDER

Wat valt er te beleven op het strand in de winter? Je hoort

het op woensdag 16 december; de laatste virtuele

strandwandeling in deze reeks.

LEES MEER

Niet vergeten: deadlines VLIZ Awards en
VMSD21

KALENDER

Even een geheugensteuntje voor de naderende deadlines om

deel te nemen aan de VLIZ Awards (13 december) of de

VLIZ Marine Science Day 2021 (16 december)!  

LEES MEER

Nieuwste trends in het Vlaams/Belgisch mariene onderzoekslandschap
BELEID

Jaarlijks rapporteert het VLIZ over het karakter en de evoluties van het marien onderzoek in Vlaanderen en België. Wat valt

op?

LEES MEER

Educatieve website PlaneetZee nieuw leven ingeblazen
VARIA

De vernieuwde website PlaneetZee.be is er voor leerkrachten die meer oceaan in hun lessen

willen brengen met experimenten en praktische oefeningen.

LEES MEER

VLIZ

Infosessie windmolenpark te Duinkerke
KALENDER

Heb je als Belgische burger vragen over het geplande

windmolenpark net over de Frans-Belgische grens? Stel ze

zelf aan de projectontwikkelaars op de online infosessie van

3 december.

LEES MEER

Digitaal Café de Zee - Duinen voor een d�k
KALENDER

Interactieve dialoog over het concept 'duinen voor de dijk'

als natuurlijk onderdeel van de toekomstige zeewering.

LEES MEER

Een briljant onderzoeksidee? Maak aanspraak op een BMRI-beurs!
VACATURES

De oproep voor Brilliant Marine Research Idea beurzen is zonet gelanceerd - nu ook voor

junior postdocs en PhD-studenten uit het Zuiden.

LEES MEER
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Ga virtueel aan boord van de RV Simon Stevin
ONDERZOEK

In de 360° virtual tour waan je je onderzoeker of bemanningslid aan boord van het

onderzoeksschip Simon Stevin.

LEES MEER

VLIZ

Academisch assistent gezocht voor
onderzoek naar ecotoxicologische
modellering

VACATURES

Is een combinatie van lesgeven en PhD-onderzoek naar

modellering binnen de aquatische ecotoxicologie iets voor

jou?

LEES MEER

Zwemmen er in 2048 geen vissen meer in
de oceaan?

VARIA

Marien bioloog Filip Volckaert (KU Leuven) legt in de

Universiteit van Vlaanderen uit hoe het gesteld is met de

visbestanden in onze oceaan.

LEES MEER

Boekentip: Lied van de t�d - op zoek naar Doggerland
BOEK IN DE K�KER

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

november stelt Nancy Fockedey 'Lied van de tijd' van Julia Blackburn voor.

LEES MEER

VLIZ

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee

 

Handige links

VLIZ.be

VLIZ-lid worden

Over Testerep
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Trekvissen verdienen een duwtje
Iconische trekvissoorten – zoals paling, zalm of steur – hebben het moeilijk in onze rivieren. Hun ingewikkelde levenscyclus

matcht niet met de mens en onze impact op milieu en natuur. Kunnen waterbeheerders het tij nog keren?

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!

Wist je dat?
... we in deze nieuwsbrief slechts een selectie doorsturen van wat in de loop van de maand verscheen op de website

van Testerep magazine?

Ontdek alle nieuws van november op www.testerep-magazine.be
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