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UITGELICHT

Dagdagelijkse beslommeringen van een
poolonderzoeker
Freija Hauquier

Wist je dat ons land een rijke geschiedenis aan poolonderzoek heeft? Al in 1897 leidde Adrien de Gerlache met het schip de
Belgica de allereerste wetenschappelijke expeditie naar de Zuidpool. Wij peilden naar de ervaringen en de mooiste en meest
zenuwslopende momenten van twee poolonderzoekers: marien biologe Freija Hauquier en onderzoeksingenieur Wieter
Boone.

Lees meer

VLIZ

Op naar een gezond en verrijkend 2022!
VARIA

We wensen al onze lezers alvast een gezond en verrijkend 2022 toe! Wij kijken reikhalzend
uit naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin het VLIZ en zijn medewerkers verhuizen naar een
nagelnieuw gebouw.
LEES MEER

Belgisch marien onderzoek zet zijn groei
voort

Dr. Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs
2021

BELEID

ONDERZOEK

De gemeenschap van zeewetenschappers in Vlaanderen en
België is groeiende. Velen zijn actief in de Belgische
Noordzee, maar nog vaker werken ze in internationale
multidisciplinaire teams over de hele wereld.

Ding mee naar deze internationale wetenschappelijke prijs
ter waarde van 2500 EUR. Voor jonge wetenschappers die
onderzoek doen naar de link tussen de oceaan en de
menselijke gezondheid.

LEES MEER

LEES MEER

VLIZ

Dien je abstract in voor de VLIZ Marine Science Day 2022
KALENDER

Op woensdag 2 maart 2022 is er een nieuwe online editie van de VLIZ Marine Science Day.
Kom te weten hoe je er jouw wetenschappelijk onderzoek in de kijker kan zetten.
LEES MEER

Amateur-paleontoloog vindt zeldzame
fossiele walrustand op strand KnokkeHeist
VARIA

De strandwandeling van fossielenzoeker Filip kende een
mooie afsluiter toen hij een merkwaardige vondst deed nabij
een deels verdwenen zandkasteel.

Met 'Wonderlijke Voyage' op handelsmissie
naar Oost-Indië
KALENDER

De belevingstentoonstelling 'Wonderlijke Voyage' dompelt
je onder in een 18e-eeuwse sfeer van verwondering en
avontuur. Een ontdekkingsreis voor jong en oud.
LEES MEER

LEES MEER

VLIZ | Binke D'Haese & Ines Tavernier

Boekentip: Palmen op de Noordpool
BOEK IN DE KIJKER

Elke maand zet een VLIZ-medewerker een marien boek in de kijker. Binke D'Haese en Ines
Tavernier, biologen en bezielers van Planeet Zee ─ de educatieve werking van het VLIZ, lazen
het kinderboek 'Palmen op de Noordpool' van Marc Ter Horst.
LEES MEER

Nood aan inspiratie voor je eindejaarsaankopen? Bezoek de VLIZwebshop!
De Zee als Goed Doel verkoopt voortaan VLIZ hoodies en t-shirts in een exclusieve oplage. Naast kledij vind je op
onze webshop ook boeken, zeemansmokken en draagtassen. Met elke aankoop steun je volop het marien
onderzoek.
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Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Lijkt Testerep magazine iets voor jouw vrienden of
collega’s? Deel het met hen!
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Handige links
VLIZ.be
Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
VLIZ-lid worden
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