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'Santé Zee' zet gezondheid en de zee centraal op Dag van de
Wetenschap

KALENDER

Kom op 28 november naar de Oostendse Oosteroever om de mariene wetenschap actief te

beleven op de Dag van de Wetenschap. Die dag zet het VLIZ de deuren van zijn Marien

Station Oostende en het onderzoeksschip Simon Stevin wagenwijd open. Wetenschappers

zetten er de gezondheid van de oceaan en de link met het menselijke lichaam in de kijker.

LEES MEER

VLIZ

Trekkende vissen nauw opgevolgd met
Europese telemetrienetwerk

DATA & OBSERVATIE

Nieuwe technologie van het Europese Tracking Netwerk

zorgt voor een ware revolutie in het opvolgen van

vismigratie en -gedrag. Uit dit unieke LifeWatch initiatief

valt veel te leren over charismatische soorten als

Atlantische blauwvintonijn, Europese zeebaars en steur.

LEES MEER

Lezing ‘Telemetrie: de whereabouts van
vissen' in De Panne

KALENDER

Op donderdag 4 november geeft mariene bioloog Jan

Reubens (VLIZ) in het bezoekerscentrum Duinpanne een

lezing voor het brede publiek over het telemetrie-onderzoek

met vissen, dat hij en zijn team uitvoert binnen het kader van

LifeWatch en het Europese Tracking Netwerk.

LEES MEER

Boekentip: Aan de rand van de wereld
BOEK IN DE K�KER

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

Innovation officer op het VLIZ, Chantal Martens, neemt ons mee naar de Middeleeuwen met

het boek 'Aan de rand van de wereld: hoe de Noordzee ons vormde' van Michael Pye.

LEES MEER

VLIZ | Chantal Martens

Geomariene wetenschapper voor
reconstructie van 5000 jaar evolutie
Vlaamse kust

VACATURES

Om de evolutie en de uiteindelijke ondergang van het

schiereiland Testerep voor de Vlaamse kust te

reconstrueren over de laatste 5000 jaar, zoekt VLIZ een

mariene geowetenschapper met brede interesse in

valorisatie en visualisatie van de resultaten.

LEES MEER

Screening bioactieve moleculen uit
Noordzee met geneeskundig potentieel

VACATURES

Vacature voor screenen van 70+ farmacologische targets bij

door PROBIO-project geselecteerde bioactieve stoffen –

kansmakers voor het commercieel ontwikkelen van

geneesmiddelen.

LEES MEER

Oproep voor de VLIZ mariene wetenschapspr�zen 2021
OVER VLIZ

Stel je als pas afgestudeerde BSc, MSc of PhD in een mariene onderzoeksdiscipline

kandidaat voor een van de drie VLIZ wetenschapsprijzen.

LEES MEER

VLIZ | Stefanie Reynaert

Commissie lanceert EU-missies om grote uitdagingen aan te pakken, waaronder
#MissionOcean

BELEID

Als een van de vijf nieuwe EU-missies wil de Europese Commissie met innovatieve samenwerkingen de grote uitdaging

aangaan om de oceaan te herstellen tegen 2030.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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De oceaan in een veranderend klimaat:
sputterende motor of bl�vende
bondgenoot?
Aan de vooravond van de COP26 klimaatconferentie in Glasgow van 1 tot 12 november 2021, vatten we – met de best

beschikbare gegevens – samen hoe het met de oceaan gesteld is, en wat dit concreet voor onze contreien betekent.

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 virteel met een onderwaterarcheoloog de
Noordzee in!
In de derde en laatste webinar uit deze reeks duiken we op 8 december naar de Noordzeebodem. Deze

donkere en koude omgeving krioelt van het leven, maar herbergt ook heel wat waardevolle schatten uit het

verleden. Met Sven Van Haelst, maritiem archeoloog en wetenschappelijk duiker bij VLIZ.

Schrijf je in!
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