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Leven in de Belgische Noordzee en Schelde kleurt alsmaar
exotischer

BELEID

Een nieuwe gids en interactieve website ontsluiten gedetailleerde info over de 79 niet-

inheemse soorten in de Belgische Noordzee en het Schelde-estuarium.

LEES MEER
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VLIZ zoekt medewerker communicatie
VACATURES

Ben jij de communicatieve en organisatorisch sterke

duizendpoot met brede (zeewetenschappelijke) interesses

die we zoeken voor burgerwetenschap en LifeWatch?

LEES MEER

Postdoc voor modellering plasticflux van
Schelde naar kustwateren

VACATURES

Lijkt het ontwikkelen van een innovatief numeriek model om

de flux van plastics naar zee te simuleren je een mooie

uitdaging?

LEES MEER

Maak je klaar voor de Grote Schelpenteldag 2021!
KALENDER

Zelfs in coronatijden kan iedereen (zee)wetenschapper zijn voor een dag en de diversiteit van

de schelpen aan onze kust helpen in kaart brengen.

LEES MEER

Bouw InnovOcean Campus zit mooi op schema
OVER VLIZ

Ondertussen is de ruwbouw van de zes verdiepingen tellende InnovOcean Campus een feit.

Even binnengluren op de werf?

LEES MEER

VLIZ | Bart De Smet

'Gekaapte brieven' ontsluit stukje 17de
eeuwse Oostendse geschiedenis

BOEK IN DE K�KER

Vier maritiem gepassioneerde liefhebbers spoorden

tientallen gekaapte brieven op in Britse archieven, ooit

geschreven door Oostendse zeelui naar het thuisfront.

LEES MEER

Zoeken naar verdronken landschappen in
de Noordzee

KALENDER

Tweedaagse online conferentie overloopt de nieuwste

onderzoeksresultaten naar verdronken landschappen en

ondergelopen prehistorische nederzettingen in de bredere

Noordzee.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee

 

Handige links

VLIZ.be

VLIZ-lid worden

Over Testerep

©2021 Testerep magazine

Broeikasgassen en de zee, meten is weten
Welke rol is er weggelegd voor de oceaan in de verstoorde koolstofbalans op aarde? En hoe ondergaat deze de

veranderingen? ICOS-wetenschappers verfijnen met metingen de onzekerheden van de mechanismen achter de

klimaatopwarming.

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!

Word VLIZ-lid
Voor 30 EUR per persoon, of 40 EUR per gezin, geven jullie het signaal dat marien onderzoek cruciaal is voor een

duurzame toekomst van de zee – ook jouw zee.

Hoe lid worden?

https://www.vliz.be/testerep/nl
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-niet-inheemse-soorten
https://www.vliz.be/testerep/nl/beleid
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-niet-inheemse-soorten
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-medewerker-communicatie-burgerwetenschap-lifewatch
https://www.vliz.be/testerep/nl/vacatures
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-medewerker-communicatie-burgerwetenschap-lifewatch
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-postdoc-modellering-plastics-pluxin
https://www.vliz.be/testerep/nl/vacatures
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-postdoc-modellering-plastics-pluxin
https://www.vliz.be/testerep/nl/grote-schelpenteldag-2021-save-the-date
https://www.vliz.be/testerep/nl/kalender
https://www.vliz.be/testerep/nl/grote-schelpenteldag-2021-save-the-date
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-bouw-innovocean-campus-op-schema
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-bouw-innovocean-campus-op-schema
https://youtu.be/OSN7Vl_tDog
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-boek-gekaapte-brieven
https://www.vliz.be/testerep/nl/boek-de-kijker
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-boek-gekaapte-brieven
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-conference-lost-frontiers-drowned-landscapes
https://www.vliz.be/testerep/nl/kalender
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-conference-lost-frontiers-drowned-landscapes
https://vliz.be/
https://vliz.be/
http://www.vliz.be/nl/lidmaatschap
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-testerep
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-broeikasgassen-en-de-zee-meten-is-weten
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-01-broeikasgassen-en-de-zee-meten-is-weten
https://www.vliz.be/testerep/nl/uitgelicht
mailto:testerep@vliz.be
https://www.vliz.be/testerep/nl/januari-2021
mailto:?subject=Testerep%20magazine%20-%20Issue%2022.%3A%20Januari%202021&body=https%3A%2F%2Fwww.vliz.be%2Ftesterep%2Fnl%2Fjanuari-2021
https://www.vliz.be/nl/lidmaatschap

