Wetenschappelijke Commissie (Biologie)

Beste duikvrienden,

Bestemmelingen: Bestuur
Regioverantwoordelijken
Clubafgevaardigden

In het kader van hun activiteiten nodigt de Wetenschappelijke Commissie
(vroegere Commissie Biologie) u uit voor een Rondleiding - Dag van de Wetenschap
2022 op zondag 27 november 2022.

Rondleiding NELOS Dag van de Wetenschap 2022
“Expeditie Simon Stevin”
De mensheid en onze planeet staan voor enkele grote uitdagingen. Denk maar aan
klimaatverandering, plasticvervuiling en het verlies aan biodiversiteit. De oceaan
ondervindt de gevolgen van deze problematieken, maar speelt ook een sleutelrol
in de zoektocht naar oplossingen. Dan moeten we deze schijnbaar oneindige
massa water en zijn bewoners wel koesteren en beter leren kennen.
Zeewetenschappers maken hier hun prioriteit van. Ze trotseren het ruime sop,
zetten experimenten op poten en analyseren de gegevens. Met hun bevindingen
adviseren en onderbouwen ze het beleid.
Om in de Noordzee de klimaat-plastic-biodiversiteitscrisis te bestuderen, kunnen
wetenschappers gebruik maken van het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin.
De afmeting, wendbaarheid en beperkte diepgang maken dat het schip niet enkel
de open zee, maar ook ondiepe kustgebieden en grotere waterwegen kan bevaren.
Zo kunnen wetenschappers hun onderzoeksgebied uitbreiden met de zone tussen
land en zee die vaak apart bestudeerd wordt, en een cruciaal deel van de puzzel
vormt.
In 2022 viert de RV Simon Stevin zijn 10de verjaardag. Om dit kristallen jubileum
niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, organiseren het Vlaams Instituut voor de
Zee (VLIZ) en dab VLOOT een heuse Expeditie Simon Stevin. In een week tijd varen
een groep wetenschappers van Oostende via het Belgisch deel van de Noordzee
en de Westerschelde naar Antwerpen. Onderweg maken ze volop gebruik van de
infrastructuur en technologie aan boord van het schip om klimaatverandering,
plasticvervuiling en biodiversiteit te onderzoeken.
Op de Dag van de Wetenschap op zondag 27 november meert de wetenschappelijk
expeditie aan in Antwerpen. Je krijgt de kans om er aan boord te gaan van het
schip, de wetenschappers te ontmoeten en te ontdekken welk onderzoek ze
voeren. Via interactieve standen en demo’s komen klein en groot alles te weten
over het actuele onderzoek naar klimaatverandering, plasticvervuiling en
biodiversiteit.

Jullie worden om 10u ontvangen op het Eilandje in Antwerpen en krijgen een
rondleiding (± 1u) op het onderzoeksschip Simon Stevin.
Praktisch
Waar: Napoleonkaai, 2000 Antwerpen
Wanneer: 27/11/2022 van 10:00 tot 11:00
Contact: info@vliz.be; +32(0)59 33 60 00
Meer info: Expeditie Simon Stevin www.vliz.be/nl/event/dag-van-de-wetenschap2022
Graag inschrijven a.u.b.
Inschrijving: https://forms.gle/2XGC8aK7NxanGvgh6
Inlichtingen: biologie@ovos.be
Alexia Semeraro Tel: 0485 83 63 55
Gelieve deze informatie door te geven aan uw clubgenoten.
Met vriendelijke groeten,

Duiksport ook voor jou!

NELOS.be

De Wetenschappelijke Commissie (vroegere Commissie Biologie).
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