
Op dinsdag g ju li  bracht de Parlementaire 
Commissie van M obilite it en Openbare 
Werken een werkbezoek aan boord van 
de SIMON STEVIN

Naast Jan Peumans (voorzitter van de com
missie en voorzitte r van het Vlaams Parle
ment) sioten ook commissieleden LiesJans, 
Els Kindt en Dirk de Kort aan. Commissiese- 
cretaris Klaas Brusselmans en Minou Esque- 
net (kabinetssecretaris van Vlaams m inister 
Hilde Crevits) vervolledigden de delegatie. 
Zij werden ontvangen door Cari Decaluwe 
(gouverneur van West-Vlaanderen en voor- 
z ittervan de Raad van Bestuur van hetVLIZ), 
Jan Mees (directeur VLIZ) en Yves Goossens 
(algemeen d irecteur VLOOT en lid van de 
raad van bestuur van het VLIZ). Gezagvoer

der Tom Rappé en zijn bem anning, kapt. 
Kevin Depuydt (VLOOT), Tina Mertens (VLIZ) 
en Karen Rappé (VLIZ) leidden alles in goede 
banen en gaven de bezoekers een zeer 
uitgebreide du id ing . Er werden tijdens de 
zeereis, die verliep bij een NNO-wind met 
een kracht van 5 Beaufort, bodemmonsters 
genom en, gevist om de b iod ivers ite it voor 
onze kust te illustreren en tai van andere 
taken uitgevoerd die ook de wetenschap
pers tijdens hun reizen met de SIMON STEVIN 
op zich nemen. Voor M iddelkerke werd ook 
een bruinvis gespot en net voor het terug 
b innenva ren in de haven van Oostende 
kwam  de VLOQT-reddingsboot GRAMPER 
de SIMON STEVIN nog even vergezellen, a l
vorens door te varen voor haar dagelijkse 
oefensessie. ■

PIERRE PETIT AANGE
IN  ANTWERPEN

De m u ltifunc tione le  hydrografische cata
maran voor de Vlaamse Hydrografie (Afde
ling Kust) is gebouwd door de Spaanse w erf 
Rodman Polyships. Het vaartu ig  m eet 23 
meter lang en 6,5 meter breed. De m axi
male snelheid is 22 knopen.

Het schip werd genoemd naar de Belgische 
hydrograaf Pierre Petit (permanent commis
saris van toezicht op de Scheldevaart van 
2k april 1885 to t io  februari 1893) en zal in 
september feeste lijk ingehuld igd worden.«
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Op 10 ju n i 2013 kreeg VLOOT het bericht 
dat het nieuwe hydrografische vaartuig  
voor Antwerpen in Vigo ingescheept werd 
aan boord van de RICKMERS CHENNAI om te 
vertrekken naar haar nieuwe thuishaven.


