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Doop nieuw schip zeewetenschappelijk onderzoek SIM ON  
STEVIN op donderdag 13 september 2012 te  Oostende.

► De n ieuw e S im on Stevin, fo to  VLIZ.

Ta I rij k waren de genodigden die met goeie wind aan de W. Church i Ikaai 
te Oostende in openlucht de doopp lechtighe id  konden meemaken 
en verwelkomd werden door dr. Jan Mees,algemeen directeur van 
het Vlaams Instituut Voor de Zee (VLIZ) Een korte in le id ing werd 
gegeven door Johan Vande Lanotte,Vice-Eerste m in istèren minister 
van de Noordzee. Toespraken werden gehouden door Prof. dr. Colin 
Janssen,voorzittervan de wetenschappelijke commissie VLIZ. De heer 
Cari Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. Kapitein Jacques 
D'Havé,administrateur-generaal van IVA en maritieme dienstverle
ning en kust, namens mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
m ob ilite it en openbare werken . Mevrouw Ingrid Lieten,Viceminister-
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president en Vlaamse minis
te r van Innovatie.
M evrouw  Ingrid  Lieten 
m ocht m eter zijn van het 
nieuwe schip en kreeg dan 
ook de eer om het schip te 
dopen met een fles cham
pagne. Het lukte niet de eer
ste keer want het ingenieus 
systeem om de fles te doen 
knallen deed het niet en bij 
een tweede poging ging 
het ook al niet. Dan werd 
de fles Ios gemaakt van het 
systeem en mevrouw Lieten 
greep zelf de fles bij de hals 
om met een flinke zwaai en 
volle kracht de fles stuk te 
slaan op de reling to t g root 
applaus van de aanwezigen. 
W ie zei alweer "d rie  keer is 
scheepsrecht"?

M evrouw Ingrid Lieten, 
m inister voor innovatie had 
voora f in haar toespraak 
gezegd;
"Ik ben vereerd dat ik meter 
mag zijn van het eerste 
wetenschappelijk  onder
zoeksschip dat in opdracht  
van de Vlaamse overheid  
werd gebouwd. Het u it
zonderlijk belang van het 
beschermen van de zeeën 
en oceanen,wat ook het  
onderwerp van de wereld
ten toonste l l ing  2012 in

*■ Prof. dr. C o lin  Janssen h o u d t z ijn  toespraak. Korea Was, in de Ontwikke-
L id  van de  Raad van b e s tu u r V.N.A.O., fo to  R.C.
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ling en behoud van onze welvaart en welzijn neemt toe. Denk maar 
aan de mogelijkheden die mariene hernieuwbare energie ons kan 
bieden. De Simon Stevin zal bij het onderzoek naar het opwekken 
van hernieuwbare energie op zee door windmolens, getijden en 
golven, een belangrijke rol spelen, en d it  zowel bij het in kaart bren
gen van de impact ervan, zoals bij windmolenparken, ais bij het tes
ten van nieuwe technologieën. De Simon Stevin zal ook ingescha
keld worden in Europese infrastructuurprojecten. Binnen Lifewatch 
zal een marien observatorium u itgebouwd worden voor onderzoek 
naar biodiversiteit en binnen ICOS(lntegrated Carbon Observation 
System) zal de Simon Stevin metingen doen op zee om de globale  
klimaatsverandering mee in beeld te brengen en op te volgen in 
een Europees netwerk van meettorens. Het schip zal verder ook  
gebruikt worden om scholieren en studenten vertrouwd te maken 
met het wetenschappelijk onderzoek rond zeeën en oceanen."

HISTORIEK VAN DE WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSVAARTUIGEN, 
Het eerste Belgische oceanografische onderzoeksvaartuig was het 
zeilschip BELGICA van Adrien de Gerlache dat naar de Zuidpool

J t
► Z e ilsch ip  de Be lg ica  in  h e t Poolijs.
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voer en wetenschappers aan boord had. D it schip kende een zeer- 
bewogen geschiedenis en het wrak ervan lig t in Noorse wateren 
waar het mogelijks zal ge licht worden. In Boom is men bezig er een 
replica van te bouwen ( zie daarover in ons vorig tijdschrift nr.82). 
De tw eede Belgica is de A 962 die op 5 ju li 1984 op de Boelwerf 
te Temse te water gelaten werd en gedoop t door koningin Fabiola. 
D it stalen schip werd gebouw d in opdracht van het Ministerie 
van W etenschapsbeleid en w ord t u itgebaat door BMM o f de 
Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee. De 
Belgische Marine is verantwoordelijk voor de operationele taken en 
het schip heeft dus het nummer A962 van de M arinevloot Het schip 
w ord t gebruikt voor oceanografisch onderzoek op de Noordzee 
door universiteiten, diverse ministeries en instituten van de staat 
België o f van de Gewesten.
Het is al meer dan 25 jaar in dienst en vaart nog steeds met onder- 
zoekopdrachten.

► A 962 de  B e lg ica  van de  M arine.

In 2009 werd door de Belgische Federale Overheid opdracht gege
ven aan het Franse TECHMAR van Duinkerke een haalbaarheidstu- 
die uit te voeren om trent een nieuw schip om de A962 te vervangen



of eventueel te moderniseren. Bij ons weten is daarover nog niets 
beslist.

► O nderzoekvaartu ig  de  zeeleeuw, fo to  VLIZ.

De eerste beslissingen met betrekking to t de inzet van een Vlaams 
vaartuig te r ondersteuning van het zeewetenschappelijk onderzoek 
dateren van 19 decem ber I998 toen beslist werd om een oude 
loodsboot om te bouwen to t een onderzoeksvaartuig. Die oude 
loodsboot met naam ZEELEEUW deed zijn eerste onderzoeksvaart 
in decem ber 2000.
Na 35 jaar trouwe dienst aanvankelijk ais loodsboot en de laatste 
twaalf jaar to t op heden ais onderzoeksschip was er nood aan een 
modern en goed uitgerust schip, met een geringe diepgang en een 
vlo tte  toegang to t de ondiepe wateren van de zuidelijke bocht van 
de Noordzee en aanpalende riviermondingen.

Op vrijdag 29 mei 2009 hechtte de Vlaamse Regering haar principí
ele goedkeuring voor de totstandkom ing van een onderzoekschip 
en op 23 ju li 2010 werd door Vlaamse Regering de definitieve 
goedkeuring over de vo lled ige financiering gegeven.
Het vaartuig heeft 11,5 miljoen euro gekost en aan de wetenschap
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pelijke uitrusting werd een miljoen euro besteed.
Het casco van de Simon Stevin werd gebouw d te Galati(Roemenië) 
om dan verscheept te worden naar Nederland en verder afge
bouwd te worden op de Nederlandse w erf Maaskant Shipyards te 
Stellendam.
Het schip vaart onder Belgische vlag en heeft Oostende ais thuis
haven.
Zoals het ook was voor de Zeeleeuw zal de Dab V loot instaan voor 
de navigatie.
In ons tijdschrift nr. 85 hebben we het gehad over de naam Simon 
Stevin.
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► S im on Stevin aan de  kaai ge re e d  v o o r de doo p , fo to  R. C . .
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► O verlangse doo rsne den  van de  S im on S tevin , u itleg  op pag ina  11
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RV SIMON STEVIN
^ - D  Sonartechnologieën gem onteerd in de kiel 

Q - o  Stuurm achine (2x)

Hoofdwinch (2x)

Q - a  Dieselgeneratorset (Bx)

Q  < Elektrische voortstuw ingsm otor (2x)

Q - o  Schakelbordruim te

Kajuit wetenschappers (5x)

Q - a  Hek A-frame, tilhoogte 5 m 

Q - o  Nettrom m el

Zij A-frame, tilhoogte 3 m

Nat labo 16 m2

Droog labo 12 m 2

Mess /  Leszaal voor 20  personen

Kombuis

Kajuit bem anning (4x)

Kraan voor het in- en ontschepen van m ateriaal 

Telescopische arm  voor het u itze tten  van m eettoestellen  

^ ) - a  Werk- en reddingsboot 

© - C  Kajuiten kapitein  en hoofdtechnicus  

^ ) - o  C om puterruim te  

0 - g  Voorm ast m et m eettoestellen  

Navigatieconsole  

Achterdekconsole

U itkijkpost zeevogel- en zeezoogdierentellingen

HOOFDKENMERKEN BIJZONDERHEDEN

□ Lengte 36 m □ Multibeam sonar voor karakterisering van
□ Breedte 9,4 m de bodem
□ Diepgang 3,5 m □ Singlebeam sonar voor dieptebepaling
□ Maximum snelheid 12 kn □ Akoestische stroommeter & speedlog
□ Bouwjaar 2012 □ Hek A-frame op achterdek & zij A-frame
□ Scheepsbouwer Damen Shipyards Group aan stuurboord
□ Vlag België □ Onderwaterrobot ROV Genesis
□ Thuishaven Oostende □ Werkboot RIB Zeekat
□ IMO-nummer 9622681 □ Uitgebreid aanbod aan
□ Bemanning 7 voor dagtochten staalnameapparatuur

10 voor meerdaagse tochten □ Dynamisch positioneringssysteem
□ Opvarenden to t 20 voor dagtochten □ Dieselelektrische aandrijving

to t 10 voor meerdaagse tochten o Stil schip conform ICES 209 aanbeveling
□ Werkgebied Zuidelijke Bocht Noordzee & □ Preventie van luchtverontreiniging

oostelijk deel Kanaal conform IMO
□ Zwavelarme brandstof
□ Energierecuperatie
□ Aangroeiwerend systeem conform IMO


