
Vlaanderen bouwt een nieuw onderzoeksschip: 
de 'Simon Stevin' 

Waarom de 'Zeeleeuw' vervangen? 
De 'Zeeleeun-' dateert reeds van 1977 en is geen echt onder~oehsschip, 
maar een omgeboun-cle loodshoot Het scllip is niet meer weg te den- 
ken uit het Maalns zeenetensch.ippe1ijk landschap, maar is suhopti- 
maal voor het verrichten van onderzoek op zee. 

Waar is de keuze voor een kustvaartuig op gebaseerd? 
Begin 2005 heeft het \LIZ, in opdracht van Adininistratie Wetenschap 
en Innovatie (nu EVIq!, een enqu2te georganiseerd oncler cle klaarnse 
inariene wetenschappers Dit om te peilen naar de huidige en toekom- 
stige noden aan scheepstijd en scl~eepsifrastructuur het werkterrein, 
de frequentie van gebnlik, de gemenste karakteristieken van lrlet schip, 
cle nodige staalnanle~pparatuur, rneettoestellen en infrastructuur Meer 
dan 500 mariene metenschappers nainen deel 

De be~raging be~estigde de grote nood aan een modern en goed 
uitgenlst kaartuig. rnet een geringe diepgang en een I-lotte toegang 
tot de ondiepe kusm-ateren van de zuiclelijke bocht van de Noord- 
zee en aanpalende ri~iermondingen. Het VLIZ werkte venolgens een 
haalbaarheidsstudie uit, waarbq - voor cle beoogde karakteristieken en 
uitrusting - een exact kostenplaatje berekend aerd. Daarnaast werclen 
ook verschillencle scenario's voor de exploitatie en financiering ~ o o r -  
gestrld 
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Wie zal dat betalen? 

Op 10 deceml~er 2007 maakte de 'CTlaamse regering cle plannen ken- 
baar rond de financiering het nieuw-e \l:rains onclerzoeksscllip, dat 
de Zeeleeumi op korte termijn rnoet ven-angen. Het schip kreeg alvast 
de naarn 'Simon Stevin'. [lees meer in het nieuwshericht van 11.12.071 

De onderl~anclelingen met betrekking tot de financiering zijn inhlssen 
I 

succesvol afgerond. In naun-e samenn-erking met DAB \loot (agent- 
schap Maritieme Dienstverlening en Kust - MDK) werd llet hestek vtln 
cle llet nieun- te bounren schip gefinliliseerd. 

Gezien de eerclere l~aalbaarlieiclsstudie en een meer recente, mtensie.t:e 
bevrnging van de Wetenschappelijke Commissie pan het 'CTIZ, zijn we 
er zeker van dat het hestek 1 olledig wordt gedragen door dz Vlaams 
marien-wetensch;1ppelijke gerneenschap en clat de Simon Stevin een 
optimaal instnlment zal zijn om zo~eel  mogelijk onderzoeksnoden te 
lenigen. 

In 2008 m-erd alvast 7 miljoen Euro (van een geschatte totaalprijs \-an 
11 5 rniljoen Euro) gereserveerd TToor de bouw van de Simon Stevin uit 
de FFEU-micldelen (Financieringsfonds voor Eenmalige Investerings- 
uitgaven) clle beschikl~aar zijn voor het beleidsdomein Econornie, We- 
tenschap en Innovatie (EWI). Op 5 augustus 2010 gaf de 'Cilaamse Re- 
gering haar finale goedkeuring en wordt llet order tot houwen gegeven 
aan de Nederlandse scheepsboun~er "Damen Shipyards Gorinchem". 
Op basis van de gegevens van cle nrerf zou het schip opgeleverd kun- 
nen worden tegen half 2012. [Lees meer] 

Werking van de Simon Stevin en algernene technische fiche 
Het nieuwe onderzoeksschip zal hoofdzakelilk worden ingezet ~ ~ o o r  
academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek ln de zuidelijke 
bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het zal 
ook ingezet worden als trainingsplatform s700r studenten uit de rnarien 
m-etenscliappelijke en inaritieme opleiclingen en als testplatform voor 



nieuwe mariene of maritieme technologiekn. Daarnaast staan ook edu- 
catieve tochten voor scholieren en basisscholen op het pmgmnlrna 
Het schip zal onder Belgische vlag varen en geregistreerd zijn in Oos- 
tende. 

Het sch11-1 zal hoofdzakelijk dagoperaties uih-oeren, maar regelmatlg 
zullen meerdaagse rerzen kunnen uitgevoerd morden. Het schlp zal 
erop gellourn-d zijn om minlmaal 5 dagen autonuom op zee te verblq- 
T7en en dlt binnen een actieradlus van 20011m (of ca 37c)kmi 

Het ontwerp van het schip zal nloeten heantwoorden aan de noden 
van de verscheidene mariene onclerzoeksdiscipllnes:, Qsische ocea- 
nografie, visserijonderzoek, mariene biologie, rnicrobiologie, chenlie, 
techncjlogie, archeologie en aardwetenschappen. Het schip zal uitge- 
rust zijn met alle standaard staalnameappar~tuur en met hoogontwik- 
kelde sonartechlieken die stroomnletingen (akoestische stroommeter) 
en karakterisering van de bodem toelaten (multibea~~Y), Deze sensoren 
zullen n.orden gelllonteerd op een'dropkeel', een systeet-rl dat bene- 
den de romp kan w-orden gebracht, d.i. ruim beneden de zone waar 
eel1 storende invloed kan optreden van luchtl~ellen die onder de romp 
doorstromen. Een lloogaccurate plaatsbepaling wordt verzekerd door 
een dynamisch positionering- en stuursysteern dat maxin~ale manoeu- 
vreerl~aarheid garandeert tot een vaarsnelheid van 3Kn. Een diesel- 
elektrischeaai~drijving zal de mogelijkheid hieden om te varen als 'stil 
schip . Hierdoor kunnen alle akoestische meetinstrumenten optimaal 
worden benut. ["Meer lezen op de algemene technische fiche 1 

Het \I12 zal lnstaan voor het wetenschappelljk programma en het 
beheer \-an d r  onder~oeksapparah~ur DAB Vloot (MDK) zal de opera- 
tiol~allteit van het nieuwe bustvaartuig n aarhorgen 

Waarom de naam 'Simon Stevin'? 
Simon Stevin, gel~oren en getogen in Brugge in 
1548, trok rond zijn dertigste naar de Noorclelij- 
ke Nederlanden. Daar speelde hij, als vr~end en 
raadgever van Maurits prins van Oranje, een niet 
onbelangrijke rol in de economische bloei die 
het noorden zou kennen, Gedurende zijn vol- 
ledige laopbz~n bleef hi1 overigens zijn afkomst 
trouiw door stelvast in zijn werken te tekenen als 
'Simon Stevin van Brugghe'. - 



Stevin was een briljant wisk~indlge met een bijzondere gave voor bet 
toepassen van zijn theoretische kennis op allerlei problemen in de 
l~ouwkuncle, hydraulics, lanclmeetkunde, nlilitaire vestinghoumr, enz. 
Hij was ook een pionier in het vertalen van a1 deze bevindingen in de 
volkstaal. en in het uitvinden van nieuiwe woorden voor allerlei tech- 
nlsche begrippen. Hij w-as een \-rig voorvechter van de invoering van 
een decirnaal stelsel (in 'De Thiende'i bij munten, lengte-, oppervlakte- 
en inhoudsma.ten. Als intellectuele duizendpoot heeft hij ook heel mat 
n~aritierlle en -iv-aterbou~vkunclige verdiensten Hij publiceerde heel v a t  
o>Ter sluizen, dijklx~uw; haggertechnieken, pompsystemen en onmierp 
de zeilwagen. 

Meer info over de persoon 'Smlon Stelin'. 
Meer lezen over zijn n-erk in. Devreese en Vanden Rerghe, G. (2003) 
'\Yonder en is gheen wonder': de geaiale wereld van Sinlon Stevin 
1548-1620. 

Contactpersonen over clit dossler. 
dr AndrC Cattrijse 
VLIZ, Wandelaarkaal 7, 8400 Oostende 
email Andre CattrijsseOvliz be 
tel. + 32 34 21 39 
gsln + 32 (01974 83 51 02 

ir. Piet Leeuwerck 
?loot DAB, Vinston Churchillkaai 2> 8400 Oostende 




