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Nieuw ontdekt diepzeekreeftje bevat resten van plastic fles
DATA & OBSERVATIE

Elk jaar beschrijven wetenschappers nog nieuwe organismen uit de oceaan. Deze

reuzenvlokreeft is een van de tien meest markante ontdekkingen voor 2020.

LEES MEER

Weston Johanna N.J.

Wat weten we anno 2021 over marien zwerfvuil en microplastics in België?
BELEID

Alle wetenschappelijk kennis over (marien) zwerfvuil en microplastics in België gebundeld. Beluister ook de korte podcast

met Lisa Devriese, een van de auteurs van het rapport.

LEES MEER

VLIZ Marine Science Day toont dat zeewetenschap trending is
OVER VLIZ

Herbeleef de jubileumeditie van de VLIZ Marine Science Day van 3 maart laatstleden. Na 20

jaar zit er nog geen sleet op de hoogmis van de mariene wetenschappen in België.

Integendeel!

LEES MEER

VLIZ

Brochure toont kracht Vlaamse mariene kennis- en innovatielandschap
INNOVATIE

Over hoe Vlaanderen de zee inzet om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

LEES MEER

VLIZ zoekt een marien technicus voor
beheer onderzoeksfaciliteiten

VACATURES

Het VLIZ zoekt een marien technicus om de

onderzoeksfaciliteiten mee te helpen operationeel houden en

verder ontwikkelen. Solliciteren kan t.e.m. 11 april.

LEES MEER

PhD vacature: veerkracht van
kustmoerassen b� zeespiegelst�ging

VACATURES

Boeiend doctoraatsonderzoek naar hoe schorregebieden in

de kustregio aan zelfregulering doen als reactie op

zeespiegelstijging.

LEES MEER

Boekentip: Salt on Your Tongue - Women and the Sea
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. Deze keer beveelt Gizem

Poffyn 'Salt on Your Tongue' van Charlotte Runcie aan. Een boek dat de relatie tussen

vrouwen en de oceaan in de loop van de geschiedenis belicht.

LEES MEER

VLIZ

Gratis expo 'Fossielen uit de Noordzee' in Duinpanne
KALENDER

Duik in het verleden van de Noordzee met deze expositie van fossielen, schelpen en

haaientanden.

LEES MEER

Shutterstock

Hoorspel 'Marie en Operatie Noordzee' brengt WOII naar lagere schoolklassen
VARIA

Naar aanleiding van de expositie ‘Operatie Noordzee 1944-’45’ in Seafront Zeebrugge lanceren de initiatiefnemers een uniek

hoorspel over de bevrijding van Belgische kust en Scheldemonding. Helemaal op maat van kinderen van de basisschool. Met

bijhorende wedstrijd.

LEES MEER

Dien je abstract in voor de EMODnet Open
Conference 2021

KALENDER

Van 14 t.e.m. 16 juni 2021 vindt de EMODnet Open

Conference 2021 plaats in Oostende. Dien vóór 6 april jouw

abstract in voor een (digitale) poster.

LEES MEER

De Zee als Goed Doel reikt in 2021 vier
Brilliant Marine Research Idea beurzen uit

OVER VLIZ

De Zee als Goed Doel, de goede doelenwerking van het

VLIZ, reikte ook dit jaar Brilliant Marine Research Idea

beurzen uit t.w.v. 5.000 euro. Kom snel te weten wie de

laureaten zijn en wat ze ermee plannen te doen.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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Als strandschelpen konden praten
Na een strandwandeling thuiskomen met enkele mooie schelpen in je jaszak. Waarschijnlijk overkomt het je ook? Maar wat

vertellen deze lege schelpen ons over het leven van de dieren die er eerder in woonden?

Lees meer

UITGELICHT

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Nieuwsbrief delen

Lijkt Testerep magazine iets voor jouw vrienden of

collega’s? Deel het met hen!

Nieuwe reeks VLIZ-webinars: virtuele duik in de Noordzee
Vanavond 31 maart (20:00) beantwoordt Prof. Peter Troch al jouw vragen over golven en golfenergie. Vanaf

morgen te herbekijken via het YouTube-kanaal van VLIZ.

Registreer snel

https://www.vliz.be/testerep/nl
https://www.vliz.be/testerep/nl/nieuw-ontdekt-diepzeekreeftje-bevat-resten-van-plastic-fles
https://www.vliz.be/testerep/nl/data-observatie
https://www.vliz.be/testerep/nl/nieuw-ontdekt-diepzeekreeftje-bevat-resten-van-plastic-fles
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-beleidsinformerende-nota-marien-zwerfvuil-en-microplastics-belgie
https://www.vliz.be/testerep/nl/beleid
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-beleidsinformerende-nota-marien-zwerfvuil-en-microplastics-belgie
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-VMSD-zeewetenschap-trending
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-VMSD-zeewetenschap-trending
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-brochure-vlaamse-mariene-innovatielandschap
https://www.vliz.be/testerep/nl/innovatie
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-brochure-vlaamse-mariene-innovatielandschap
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-vacature-marien-technicus
https://www.vliz.be/testerep/nl/vacatures
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-vacature-marien-technicus
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-phd-veerkracht-kustmoerassen-zeespiegelstijging
https://www.vliz.be/testerep/nl/vacatures
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-phd-veerkracht-kustmoerassen-zeespiegelstijging
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-boekentip-salt-on-your-tongue
https://www.vliz.be/testerep/nl/boek-de-kijker
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-boekentip-salt-on-your-tongue
https://youtu.be/q6hzzdZhd54
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-expo-fossielen-noordzee-duinpanne
https://www.vliz.be/testerep/nl/kalender
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-expo-fossielen-noordzee-duinpanne
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-hoorspel-marie-operatie-noordzee
https://www.vliz.be/testerep/nl/varia
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-hoorspel-marie-operatie-noordzee
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-EMODnet-open-conference
https://www.vliz.be/testerep/nl/kalender
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-EMODnet-open-conference
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-zee-als-goed-doel-nieuwe-bmri
https://www.vliz.be/testerep/nl/over-vliz
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-zee-als-goed-doel-nieuwe-bmri
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/2021-03-als-strandschelpen-konden-praten
https://www.vliz.be/testerep/nl/2021-03-als-strandschelpen-konden-praten
https://www.vliz.be/testerep/nl/uitgelicht
mailto:testerep@vliz.be
https://www.vliz.be/testerep/nl/maart-2021
mailto:?subject=Testerep%20magazine%20-%20Issue%2022.%3A%20Maart%202021&body=https%3A%2F%2Fwww.vliz.be%2Ftesterep%2Fnl%2Fmaart-2021
https://zoom.us/meeting/register/tJEpd-qhqz4sGtJhFSbgChJSCvutzpZ7auN9

