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Onderwaterrobot AUV Barabas doet onverwachte ontdekking
t�dens recordduik

INNOVATIE

Afgelopen zomer voeren geologen van de Universiteit Gent en mariene robotica-experten

van het VLIZ naar de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. Ze lieten er de

onderwaterrobot Barabas te water en die kwam met heel wat waardevolle en onverwachte

beelden terug naar het oppervlak.

LEES MEER

VLIZ

Klimaatverandering dreigt onze koolstofreservoirs aan te tasten
ONDERZOEK

Nieuwe gegevens van ICOS – het Europese meetnetwerk dat de gedetailleerde opname en uitstoot van CO  in kaart brengt en

waarin ook VLIZ participeert – tonen aan dat onze natuurlijke koolstofreservoirs zoals bossen en de oceaan steeds onstabieler

worden. Hierdoor dreigen sommige zelf een bron van CO  te worden.
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Ontspannen aan de Vlaamse kust: niet eender waar
ONDERZOEK

Onderzoeker Alexander Hooyberg polste hoe bepaalde omgevingen en landschapselementen

aan de kust meer of minder een gevoel van ontspanning kunnen bieden.
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VLIZ | Hooyberg & Van de Moortel

Blue Career Day: dé jobbeurs voor blauw
talent

VACATURES

Ben je op zoek naar een job, klaar voor een nieuwe uitdaging

of gewoon nieuwsgierig hoe het is om te werken in de

blauwe economie - een innovatieve en uitdagende sector?

LEES MEER

Erfgoedcafé 2022 met focus op Oostends
kusterfgoed

KALENDER

Heb je een bijzondere interesse voor kusterfgoed en wil je

gelijkgestemden ontmoeten? Kom dan op 22 oktober naar

het Erfgoedcafé in Oostende. 

LEES MEER

De verdronken processie en ballades van Testerep
KALENDER

Met een interactieve voorstelling over het verdronken schiereiland Testerep trekt

theatergezelschap Vagevuur naar Vlaamse theaters. Dit telkens voorafgegaan door een

processie, waarvoor ze nog enthousiaste zangers zoeken.
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Dag van de Wetenschap 2022 – Expeditie Simon Stevin
KALENDER

Naar aanleiding van de 10  verjaardag van het onderzoeksschip Simon Stevin gaan wetenschappers een week lang op

expeditie. Op zondag 27 november 2022 meert het schip aan in Antwerpen ter gelegenheid van de Dag van de Wetenschap.

En jij kan het bezoeken!
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Een historische wandeling door de Jacobsenstraat
Na bijna 20 jaar verlaat het Vlaams Instituut voor de Zee zijn vertrouwde kantoorgebouwen in de vismijn van Oostende, om

zijn intrek te nemen in de gloednieuwe InnovOcean Campus aan de Jacobsenstraat 1. De straat is genoemd naar kapitein Jan

Jacobsen. Maar wie was deze historische figuur nu precies?

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!

Hoe gebruik j� mariene data?
Vlaanderen beheert een grote hoeveelheid waardevolle en unieke mariene gegevens, en stelt deze publiek

beschikbaar via verschillende portalen. Via een enquête bij wetenschappers, bedrijven en andere datagebruikers wil

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zicht krijgen op het gebruik én de

maatschappelijke waarde van deze data. Met slechts 15 minuutjes van jouw tijd help je mee om het begrip te

vergroten, toekomstige ontwikkelingen te richten en het beleid te informeren.

Naar de enquête
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