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1. RV Zeeleeuw  
 
De RV Mtafiti is aangekomen in Mombasa. In Januari gaat een team van VLIZ opleiding verzorgen in 
Mombasa voor wetenschappers van KMFRI en de bemanning van de RV Mtafiti. De opleiding handelt 
oa. over gebruik CTD, thermosalinograaf, staalnamemethode, cruiseplanning, cruise reporting. 

2. Zeekat  
 
De Zeekat werd in het najaar ingezet ter ondersteuning van het monitoringsysteem voor de spuikom, 
voor KBIN-OD Matthias Baeye (uithangen sensoren aan boeien & ophalen adcp nabij Bligh Bank), voor 
het uitlezen van receivers die de palingtrek in de Westerschelde in kaart moeten brengen (ism INBO ikv 
Lifewatch) en voor staalnames in de gasterminal van Fluxys te Zeebrugge voor ILVO. 
 

3. RV Simon Stevin 
Tot eind november werden er meer dan 1300 uren gevaren tijdens 123 dagen. Verwachting is dat het 
maximaal aantal vaaruren bereikt zal worden eind 2013 met een totaal van ca. 135 dagen. 
 
De RV Simon Stevin zal begin januari in Stellendam werken ondergaan aan de motoren en een aantal 
aanpassingswerken zullen worden uitgevoerd o.a. trekken van kabels voormast naar serverrack voor 
installatie sensoren en aanpassen zeewaterleidingen in lab voor installatie nutriëntanalyser en 
cytoflowmeter die volgend jaar moet geïnstalleerd worden aan boord ikv ICOS & Lifewatch 
datagathering. 
 

4. Walfaciliteiten Halve Maan 
 

De offertes voor de zeewateropstelling werden ontvangen en moeten nog worden vergeleken i.s.m. 
wetenschappers en i.s.m. KMDA & ILVO. De prijsramingen schommelen tussen 160k€ en  260k€; een 
veelvoud van de eerder aangegeven kosten voor de installatie van de opstelling.  
 
Aanbesteding renovatie woonhuis afgerond op 28/11/2013. Ontvangen offertes varieerden tussen 
390k€ en 430k€ excl. BTW. Als de offerte reglementair is, dan zal dezelfde firma die de pakhuizen 
heeft gerenoveerd ook het woonhuis kunnen renoveren. 
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5. Serres De Haan 

Conciërge Frank Broucke gaat met pensioen en wordt niet vervangen door Afdeling Kust. De 
plaatselijke ondersteuning die broodnodig is voor het welslagen van de experimenten in de serres 
komt hiermee te vervallen. VLIZ kan deze dagelijkse ondersteuning niet verzekeren.  

 

6. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Geen mededelingen. 

 

7. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) Aangekocht/besteld 
op budget van 

Status 

Bird tracking antenna's+ 
web cams 

40.000 € Lifewatch Geleverd in mei 2013 

Binoculars + camera 35.000€ Lifewatch Geleverd in mei 2013 
Fytoplankton 
flowcytometer 

157.000€ Lifewatch Levering volgt na opleiding eind 
september 

Zooplankton imaging 
VPR 

77.000€ Lifewatch Geleverd in augustus 2013 

Zooplankton imaging 
zooscan 

20.000€ Lifewatch Geleverd in juni 2013 

Acoustic autorecorder 
bats 

4.500€ Lifewatch Geleverd in september 2013 

Lab furniture 30.000€ Lifewatch Geïnstalleerd 
Vemco fish tracking 
receivers 

>50.000€ Lifewatch Under investigation, 
Workshop beslist over aantal 

SPI (Sediment Profiler 
Imaging) 

75.000€ LifeWatch Geleverd oktober 2013 

HD camera + Halogen 
lights for SPI  

15.000€ Lifewatch of VLIZ Under investigation  

Winch System 50.000€ dab VLOOT Bestelling te plaatsen begin 2014 
Cryo Freezer 20.000€ Lifewatch Geleverd in augustus 2013 
Nutrient Analyser 25.000€ ICOS Besteld 

Levering verwacht november 2013 
Fish Finder 80.000-

120.000€ 
Lifewatch Under investigation:  

Demo gehouden met toestel op de 
Westerschelde 

Zeewateropstelling 50.000€ VLIZ Offertes ontvangen en kosten liggen 
tot 3x hoger dan geraamd. De 
financiële haalbaarheid moet 
herbekeken worden. 

 
De nieuwe oproep voor aankoop apparatuur in 2014 wordt gelanceerd eind 2013. 
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