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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

 

2. Zeekat  

 

3. RV Simon Stevin 

 

4. ROV Genesis 

 

5. Walfaciliteiten Halve Maan 

 

6. Serres De Haan 

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

De RV Mtafiti zal binnenkort voor de eerste maal ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek. 

2. Zeekat  

Geen nieuwe meldingen 

3. RV Simon Stevin 

 

Simon Stevin nam deel aan de Wetenschapsdag op 22 november en ontving ca. 300 bezoekers.  

 

Het vaarschema voor januari-juni 2016 is gefinaliseerd en goedgekeurd door Vloot. Er werd voor één 

campagne buiten het beschikbaarheidsschema tochten ingepland. Het VLIZ zal deze extra kosten 

vergoeden middels het investeringsbudget. (campagne van 13-17 mei vr Dr. Missiaen RCMG UGent). 

 

De Simon Stevin heeft in de nasleep van het ‘Flinterstar’-incident tijdens twee opeenvolgende weekends 

gevaren voor monitoring mbt milieuschade olieverontreiniging. Na ruggespraak met EWI en Vloot dab 

is er een ontwerptekst opgesteld die gebruik Simon Stevin door derden regelt. Dit heeft de criteria d ie 

eerder werden voorgesteld om prioriteiten te stellen aan campagnes die een beroep w illen doen op de 

Simon Stevin opnieuw in de aandacht gebracht. Het VLIZ stelt een nota op voor EWI om dit te 

officialiseren. 

 

4. ROV Genesis  
In 2015 slechts 1 campagne aan boord Simon Stevin. Toestel werd al twee jaar na elkaar niet gevraagd 

voor campagne Belgica.  

Voor 2016 is er een aanvraag om de ROV in te zetten aan boord RV Angales Alvarino (Spanje) voor een 

EuroFleets II campagne waar Prof. David Van Rooij aan deelneemt.  
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5. Walfaciliteiten Halve Maan 

Uitbreiding MSO met een betonverharding en elektrische aansluitingen voor stockage containers wordt  

gestart begin december. Werken zullen duren tot ongeveer midden februari. De geraamde kost 

bedroeg 55.000€, gunning werd verleend voor 45.000€, incl BTW. 

 

VLIZ hoopt nog voor eind 2015 te kunnen overgaan tot bestelling van zonnepanelen op het dak van het 

woonhuis  

6. Serres De Haan 

Alle activiteiten in het serrecomplex zijn gestopt. Momenteel worden de faciliteiten niet langer 

gebruikt. VLIZ heeft Afdeling Kust een officieel schrijven gestuurd om de samenwerking mbt de serres 

te beëindigen. Materiaal VLIZ wordt verwijderd van deze locatie. 

Lampen en droogoven worden mogelijks door INBO gerecupereerd. 

De vogelkooi tbv meeuwenonderzoek die initieel zou gebouwd worden op de site van de serres, w ordt  

nu gebouwd na overeenkomst met UGent en VOC Oostende op de terreinen van VOC Oostende op 

Raversijde. De bouw van de kooi is gegund en VLIZ investeert 65000 in bouw en uitrusting. De koo i en 

installatie zou gebruiksklaar moeten zijn voor voorjaar 2016. 

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Geen mededelingen 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparat uur  Bedrag (€) budget  St atus 

Vogelkooi 65000 VLIZ 

VOC Oostende is bouwheer. 

Opdracht werd gegund. Eerste schijf 

50% betaald aan VOC Oostende 

Derde tank 51000 VLIZ Besteld 

Innomar bron 220000 VLIZ Besteld 

Aeolian meetsysteem 25000 VLIZ Besteld 

Container plaats 45000 VLIZ 
Aanneming werd gegund. Werken 

vatten aan eerste week december. 

Nieuwe dataserver vmdc 1000000 VLIZ Besteld 

Upgrading ROV datatransmissie 

Multimode > Singlemode FO 
100000 VLIZ Besteld 

Upgrading ROV nieuwe liercontainer 25000 VLIZ Besteld 

Upgrading ROV HD camera’s 50000 VLIZ Besteld 

Zonnepanelen  20000 VLIZ Besteld 

 

 

 

 

 


