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Coronavirus overleeft maar kort in zeewater
ONDERZOEK

Uit onderzoek door VLIZ en UGent blijkt dat de kans op besmetting met het coronavirus

tijdens het baden in zee zeer laag is. Zwemmen is dus veilig.

LEES MEER

VLIZ | Tineke Seys

VLIZ werft aan: datawetenschapper
Coastbusters 2.0

VACATURES

Onderzoek de randvoorwaarden voor een optimale

ontwikkeling van mosselbanken als natuurlijke vorm van

kustbescherming.

LEES MEER

Geowetenschapper voor reconstructie
onderwaterlandschap schiereiland Testerep

VACATURES

Vervoeg het VLIZ-team en werk mee aan de paleo-

reconstructie van het onderwaterlandschap van de Vlaamse

kust.  

LEES MEER

Boekentip: Darwin en de Beagle
BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. Marien bioloog en

bezieler van de filantropiewerking van het VLIZ, Karen Rappé, kon niet kiezen dus stelt ze

twee boeken voor met Charles Darwin in de hoofdrol.

LEES MEER

VLIZ

'Verdwenen Zwinhavens' brengt archeologisch onderzoek tot leven met virtual reality
INNOVATIE

Fiets langs de verdwenen middeleeuwse Zwinhavens en herbeleef de gouden tijden van de Zwinstreek!

LEES MEER

Strandgidsje zoomt in op de Vlaamse kust
tussen Gravelines en Cadzand

VARIA

Het Strandgidsje van het Provinciaal Bezoekerscentrum

Duinpanne is dé ideale pocketgids voor toeristen,

leerkrachten en beginnende natuurgidsen met interesse in

de vloedlijn, zijn bewoners en aanspoelsels.

LEES MEER

Bezoek VLIZ virtueel: op pad met het
wetenschappel�k duikteam

OVER VLIZ

De zesdelige videoreeks 'Bezoek VLIZ virtueel' belicht een

selectie van nieuwigheden en VLIZ-faciliteiten die wegens

corona niet of moeilijk toegankelijk zijn. Duik mee onder

water met ons wetenschappelijke duikteam.

LEES MEER

De Noordzee, een belangr�ke bondgenoot in de str�d tegen
klimaatopwarming?

BELEID

Het VLIZ houdt in zijn nieuwste beleidsinformerende nota vijf mariene klimaatmitigerende

benaderingen tegen het licht waarin de Noordzee een rol kan spelen.

LEES MEER
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Duik in de toekomst in gloednieuwe expo ‘Zeekracht’
INNOVATIE

De nieuwe immersieve digitale ruimte in Technopolis dompelt bezoekers onder in een

duurzame toekomst waar wetenschap en technologie centraal staan.

LEES MEER

Technopolis

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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Exoten in zee. Dweilen met de kraan open?
Momenteel vestigden zich al 79 niet-inheemse organismen in de Belgische Noordzee. Wie zijn ze? Hoe ‘goed’ doen ze het

hier? En wat kan kennis over deze exoten betekenen voor het beleid en de industrie?

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!

Kom naar de VLIZ ledendag op 17 september 2021
VLIZ neemt je op sleeptouw langs zijn nieuwbouwprojecten op de Oostendse Oosteroever. Krijg een exclusief

bezoek aan de werven van de InnovOcean Campus en het Mariene Station Oostende. Ook niet-leden kunnen

deelnemen, mits een kleine bijdrage of alsnog te lid worden van het VLIZ.

Meer info over de VLIZ-ledenwerking en ledendag
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