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F�ne feestdagen en een voorspoedig 2023 voor al onze lezers
OVER VLIZ

Het VLIZ en zijn medewerkers wensen jullie een warme en deugddoende kerstperiode, en

een gelukkig en voorspoedig 2023!

LEES MEER

VLIZ | Bart De Smet

Grote Rede 56 over 'Living labs', oevererosie langs de Schelde en langbektuimelaars
VARIA

In het najaarsnummer van het magazine De Grote Rede volgen we twee onderzoekers die bekijken hoe stormen de 'Living

Labs' in Raversijde en Hedwige-Prosperpolder langs de Schelde beïnvloeden. Verder nog hoofdbijdrages over hoe

oevererosie een archeologische site tegenover het historische centrum van Antwerpen vrijgeeft, en de verrassende

zelfmedicatie van langsbektuimelaars in de Rode Zee.

LEES MEER

Vogelgriep b� zeevogels baart expertengroep grote zorgen
ONDERZOEK

Naast effecten van klimaatwijziging en visserij, zien experten sommige Noord-Atlantische

zeevogelpopulaties in elkaar vallen door een snel om zich heen slaand vogelgriepvirus. Wat

staat ons te wachten?

LEES MEER

Pixabay | Eknbg

'Blauw gebouw' InnovOcean Campus ingehuldigd
OVER VLIZ

Op 5 december werd de gloednieuwe InnovOcean Campus in Oostende officieel ingehuldigd.

Kom een kijkje nemen in de nieuwe thuis van ILVO, het VLIZ en zijn partners.

LEES MEER

VLIZ | Benident

Nieuwe VLIZ vacatures!
VACATURES

Ontdek nieuwe vacatures bij het Vlaams Instituut voor de Zee met heel diverse profielen. We verwelkomen o.a. een marien

geoloog, twee IT-medewerkers en een medewerker projectadministratie.

LEES MEER

Nog tot 31 december: Oproep
internationale Pr�s Dr. Edouard Delcroix

VACATURES

Ben je als wetenschapper actief in onderzoek naar de

oceaan en menselijke gezondheid? Dan kan je meedingen

naar de prestigieuze internationale wetenschappelijke Prijs

Dr. Edouard Delcroix.

LEES MEER

Nog tot 31 december: Oproep voor de VLIZ
mariene wetenschapspr�zen 2022

VACATURES

Ben je pas afgestudeerde als BSc, MSc of PhD in een

mariene onderzoeksdiscipline? Dien je kandidatuur in voor

een van de drie VLIZ-wetenschapsprijzen!

LEES MEER

Presenteer jouw onderzoek op de VLIZ
Marine Science Day 2023 op 1 maart

KALENDER

Meld je voor 14 januari aan voor een presentatie over jouw

onderzoek op de volgende VLIZ Marine Science Day op 1

maart in Brugge. Een topdag voor de mariene

onderzoeksgemeenschap uit Vlaanderen en omstreken!

LEES MEER

Overtuig ons van jouw briljant
onderzoeksidee en maak aanspraak op
5000 euro

VACATURES

De filantropiewerking van het VLIZ biedt maar liefst zes

beurzen aan voor de uitwerking van briljante, out-of-the-

box ideeën van jonge mariene onderzoekers. Deadline voor

indienen: 27 januari.

LEES MEER

Een initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee
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‘Moby duck’ – hoe badspeelgoedjes de wetenschap
een handje hielpen
Af en toe gebeuren er onverwachte zaken met bijzondere gevolgen. Als een containerschip een deel van zijn lading verliest,

hoeft dit niet enkel negatief te zijn. Want wist je dat overboord geslagen sneakers en badspeelgoedjes tot wetenschappelijke

inzichten kunnen leiden? Dan moet je als wetenschapper wel ‘out of the box’ denken en heb je hulp nodig van strandjutters

wereldwijd.

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!

10 jaar Simon Stevin - shop voor het goede doel
Voor het tienjarig bestaan van het onderzoeksschip RV Simon Stevin brengt 'De Zee als Goed Doel' een unieke

muts, pet en sleutelhanger uit. Met je aankoop steun je het marien onderzoek en vaar je mee op de golven van het

zeeonderzoek.
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