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Westtoer

Wereldw�d ingezette plasticvangers in rivieren, havens en oceaan
kritisch bekeken

BELEID

De nieuwste beleidsinformerende nota van het VLIZ legt verschillende types plasticvangers

naast elkaar. Hoe werken ze? Welk type werkt het best in welke situatie? Waar liggen nog

lacunes in kennis en ontwikkeling? Welke kansen bieden ze op een plasticvrije oceaan?
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BESS2021 - Blue Economy Science Summit
focust op intellectuele eigendomsrechten

KALENDER

Innovatie vereist een goede aanpak van de intellectuele

eigendomsrechten. Maar de Blue Economy Science Summit

is veel meer dan een debat rond dit centrale thema. Ook de

innovatiemarkt en vele netwerkingsmogelijkheden zijn het

deelnemen waard! 
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Ocean Innovation Prize stimuleert mariene
oplossingen klimaatw�ziging

INNOVATIE

Het Blue Climate Initiative reikt wereldwijde innovatieprijzen

t.w.v. 1 miljoen dollar om nieuwe oceaangerelateerde

oplossingen te financieren die de klimaatwijziging

afremmen.
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Hoeveel CO2 neemt de oceaan op? Overzicht van alle metingen in
de SOCAT-atlas

DATA & OBSERVATIE

De nieuwste editie van de Surface Ocean CO2-atlas (SOCAT) telt ondertussen 31 miljoen

gegevens (1957- 2021) en demonstreert zo hoe de CO2-opname door de wereldwijde

oceaan is toegenomen.
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Surface Ocean CO2 Atlas | SOCAT

Bezoek VLIZ virtueel: de Europese onderzoeks- infrastructuren
OVER VLIZ

De zesdelige videoreeks 'Bezoek VLIZ virtueel' belicht een selectie van nieuwigheden en

VLIZ-faciliteiten die wegens corona niet of moeilijk toegankelijk zijn. Deze maand stellen we

de drie Europese onderzoeksinfrastructuren voor waar Vlaanderen en VLIZ actief op inzetten.
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VLIZ

Boekentip: The Unnatural History of the
Sea

BOEK IN DE K�KER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de

kijker. Marien bioloog en visexpert Jan Reubens las al

meerdere keren het boek 'The Unnatural History of the Sea'

van Callum Roberts. Hij vertelt waarom dit boek zo relevant

is voor hem.
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Onze kust vanuit de lucht t�dens zomer van
de vr�heid in 1945

BOEK IN DE K�KER

Prachtige hardcover uitgave met haarscherpe luchtfoto’s

van onze kust op 4 augustus 1945, gefotografeerd vanuit

een Amerikaans verkenningsvliegtuig. 
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Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee

 

Handige links

VLIZ.be

VLIZ-lid worden
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BEAUFORT 2021 toont kantelpunt
Tijdens de openluchtexpo BEAUFORT 21 belichten de deelnemende kunstenaars de veranderde (ver)houding van de mens

ten opzichte van de natuur, en de zee in het bijzonder. UItgaand van feitenmateriaal en aandachtige observatie. Om het

concept van deze zevende editie te ontwikkelen, baseerde curator Heidi Ballet zich onder meer op het onderzoek en de

expertise van het Vlaams Instituut voor de Zee.

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!

Duik op 29 september virtueel de Noordzee in
In het derde VLIZ-webinar uit deze reeks zijn we aanbeland op de Noordzeebodem. Deze donkere en koude

omgeving krioelt van het leven maar herbergt ook heel wat onderwatererfgoed: waardevolle schatten uit het

verleden.
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