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1. Activiteiten Zeeleeuw sinds laatste vergadering en gepland voor volgende 

drie maanden 

 

2. Activiteiten Zeekat sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie 

maanden 

 

3. Activiteiten inzet andere schepen door het VLIZ sinds laatste vergadering en 

gepland voor volgende drie maanden 

 

4. Simon Stevin 

 

5. Walfaciliteiten Halve Maan 

 

6. Serres De Haan 

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

1. Activiteiten Zeeleeuw sinds laatste vergadering en gepland voor 
volgende drie maanden 
 

Periode jan-apr 2012 40 tochten gepland, 29 uitgevoerd. 258 uren gevaren (18% beschikbare 

scheepstijd) 

2. Activiteiten Zeekat sinds laatste vergadering en gepland voor 
volgende drie maanden 
 

Zeekat wordt nog ingezet voor hengelopdrachten in C-Power windmolenpark en duikwerk buiten dit 

gebied. Voor WL werd eind april nog gevaren voor het testen van drifters en in juni staat een staalname 

gepland voor ILVO in de haven van Zeebrugge (Fluxys). 

3. Activiteiten inzet andere schepen door het VLIZ sinds laatste 
vergadering en gepland voor volgende drie maanden 

4. Simon Stevin 
 

Simon Stevin ligt in afbouw te Stellendam sinds eind december. Haventesten bijna afgerond voor alle 

systemen (ook wetenschappellijke). Op 17 april vond eerste testvaart plaats. Aankomst te Oostende 

verwacht op 24 of 25 mei. 

Er werden 4 bezoeken aan het schip in afbouw georganiseerd met wetenschappers. 

 

Het data-systeem en de bijhorende toestellen werden geïnstalleerd en reeds getest. (uitz. 

Meteosysteem en zeewaterdoorstroom systeem). Multibeam, echosounder en akoestische stroommeter 

hebben de haventesten positief doorlopen.  

Zeetesten met multibeam worden gepland voor juni ism FOD Economie en Vlaamse Hydrografie. 

 

Onderwatergeluidsprofiel werd gemeten op 25-26 april en blijft ruim onder de eislijn voor vaarten tem 

8Kn. Ook de maneuvreersbaarheid van het schip werd toen gedemonstreerd en de bevindingen waren 

zeer positief. 
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5. Walfaciliteiten Halve Maan 
 

Eerste renovatie fase is bijna afgerond. De resterende koterijen en omheining dienen nog te worden 

afgebroken, het terrein geëffend en de nieuwe poort en omheining geplaatst. In samenspraak met 

aannemer wordt nadien beslist welke interne verfraaiiingswerken er nog zullen worden uitgevoerd (afh 

resterend budget en reeds gemaakte meerkosten).  

De totale kosten voor de eertse faze worden geraamd op ca. 750.000€ (incl BTW). Twee loodsen 

worden daarna intern nog verfraaid. 

 

Loods drie wordt nog dit jaar geïnstalleerd als ruimte waar de ROV onderhoud kan krijgen en als core-

repository (koelcel + werkplaats voor cores). 

 

6. Serres De Haan 
 

Twee nieuwe projecten gestart vanuit onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie UGent waarvan 1 

gedurende een volledig jaar een experiment plant in de serres. 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
 

Betonrot werd door MDK aangepakt na herhaald schrijven 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Aankoop container met duikcompressor en separator gepland. Ook de aanschaf van een separator 

staat gepland eens die container aanwezig is. 

Voor de ROV staan een aantal kleinere investeringen in evaluatie. 

 

 


