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Wat doet de omgeving met ons mentaal welz�n? Het project
‘Uitzicht’ biedt inzicht

ONDERZOEK

Wat is het effect van de omgeving op onze mentale gezondheid? Onderzoekers van het VLIZ

en de UGent zoeken het uit in het project ‘Uitzicht’ en zijn op zoek naar kandidaten voor hun

experiment.

LEES MEER

Uitzicht.org

Ontvangststation op watertoren Wenduine
helpt migratie vleermuizen in kaart te
brengen

DATA & OBSERVATIE

Vleermuizen kunnen over grote afstanden migreren. Om de

beestjes beter op te volgen installeerden onderzoekers van

LifeWatch een ontvangststation op de oude watertoren van

Wenduine.

LEES MEER

Zeewieren ontdekken langs de kusten van
de Lage Landen

BOEK IN DE K�KER

Met de nieuwe Veldgids Zeewieren, waarin uitgebreide

beschrijvingen en veldkenmerken voor meer dan 130

soorten staan beschreven, kom je een heel eind!

LEES MEER

Boekentip: De dag dat de walvis kwam
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. Marie Robberecht tipt 'De

dag dat de walvis kwam' van John Ironmonger. Een geweldig verhaal over de mensheid, met

een zéér actuele invalshoek.

LEES MEER

VLIZ | Marie Robberecht

Expo: Herders in de Zwinstreek
KALENDER

Al meer dan duizend jaar zijn herders actief in de Zwinstreek. Hoe ze werkten en leefden, en welke impact de schapenteelt had

op het landschap, ontdek je in de dubbeltentoonstelling in Sincfala en Zwin Natuur Park.

LEES MEER

Hoe terecht is de Netflix-documentaire Seaspiracy: feiten of fabels?
VARIA

Al zit in elke stelling uit de documentaire meer dan een grond van waarheid, toch blijven een

goede wetenschappelijke onderbouwing en samenwerking cruciaal om de problemen van de

oceaan op te lossen. En zo de vruchten ervan op een duurzame wijze te kunnen blijven

plukken.

LEES MEER

Netflix

Jaarboek vat de realisaties van het VLIZ in 2020 samen
OVER VLIZ

Ben je benieuwd naar de realisaties van het VLIZ in 2020? Het jaarboek geeft een overzicht van de hoogtepunten, en biedt

cijfermateriaal en verschillende oplijstingen over de algehele werking van het instituut.

LEES MEER

Wat is er aan de hand op het strand van Oosteroever en
Groenend�k?

DATA & OBSERVATIE

Wetenschappers willen de evoluties op het strand zo goed mogelijk in de vingers krijgen met

accurate metingen van de kustlijn. Ook burgers kunnen daarbij helpen! Dat gebeurt

wereldwijd vanuit het CoastSnap-project. Intussen telt de Belgische kust al twee CoastSnap-

palen: één in Oostende, één in Koksijde. Doe je ook mee?

LEES MEER

#CoastSnapOostende

VLIZ werft aan: Data Manager -
Datawetenschapper

VACATURES

Het Vlaams Marien Datacentrum van het VLIZ versterkt zijn

team met een datawetenschapper/data manager. Is deze job

jou op het lijf geschreven? Kom het snel te weten.

LEES MEER

VLIZ werft aan: doctor voor versterking
Marine Observation Centre

VACATURES

Het VLIZ Marine Observation Centre zoekt voor een

tweejarig contract een zelfstandige teamplayer met sterke

organisatorische vaardigheden en veel goesting in veldwerk

op zee.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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Slechts tien kaarsjes voor de oceaan?
Tien jaar lang – vanaf dit jaar tot 2030 – vieren de Verenigde Naties de oceaan. Deze UN Decade of Ocean Science for

Sustainable Development getuigt van het extreme belang van de wereldzeeën voor de mens. Testerep magazine geeft tien

zeer goede redenen om die oceaan op een piëdestal te plaatsen en als bondgenoot te koesteren.

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!

Meer mariene vacatures, beurzen en stageplaatsen?
In de nieuwsbrief sturen we slechts een selectie door van wat in de loop van de maand verscheen op de website

van Testerep magazine.

Ontdek ze allemaal op www.testerep-magazine.be
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