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8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 
 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

2. Zeekat  
De Zeekat staat tijdens de maand september en begin oktober standby voor een meetopdracht van 
VITO net buiten de haven van Zeebrugge (ikv effecten baggerstorten) en zal later ook voor VITO een 
10-tal malen worden ingezet op de Westerschelde. Naast het reguliere onderhoudswerk aan de vemco 
receivers voor het Lifewatch programma en het doctoraatsonderzoek van Yana Deschutter betekent dit 
recent een aanzienlijke stijging van de inzet Zeekat. VLIZ overweegt de boot na 15 jaar te vervangen 
door een nieuwe RIB. 

3. RV Simon Stevin 
Simon Stevin zal deelnemen aan de Wetenschapsdag op 22 november en zal daartoe aanmeren in 
visserijdok, dicht bij MSO. Deelname aan Havendag gebeurde op initiatief VLOOT zonder deelname 
VLIZ. Voorstel vaarschema 2016 ligt voor en wordt gefinaliseerd voor mid oktober. 
 

4. ROV Genesis  
ROV Genesis werd tijdens de zomer voor een tweede maal succesvol ingezet voor observaties op 
grindvlaktes aan de Hinderbanken en op het artificieel rif aan het w indmolenpark Thorntonbank.  

De aankoop van een nieuwe w inch container wordt verder voorbereid, net als de upgrade van het 
videosysteem (multimode naar singlemode) en aanschaf nieuwe camera’s 
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5. Walfaciliteiten Halve Maan 
Uitbreiding MSO met een betonverharding en elektrische aansluitingen voor stockage containers heeft 
een bouwvergunning bekomen. Bestek wordt aangeboden aan een 4tal aannemers uit de regio voor 
offertes. Geraamde kost bedraagt 55.000€. 
 
Aanleg van een rechtstreekse aanzuigleiding voor zeewater vanop strand voor een directe en continue 
aanvoer zeewater is officieel aangevraagd aan MDK-AK en reeds technisch in voorbereiding. Bestek 
voor aanleg wordt voorzien in loop 2016. Kosten worden geraamd op 200.000€. 
 

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 verw ijderd van deze locatie. 

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparat uur  Bedrag (€) budget  St atus 

Vibrocorer 125.000 VLIZ 

Geleverd en eerste tests hebben 
bevredigende resultaten opgeleverd. 
Verbeteringen werden aangebracht 
en een eerste echte campagene 
greep plaats op 18-22 september. 
Ook voor 2016 is er scheepstijd 
aangevraagd vr vibrocorer. 

Zeewater opstelling 130.000 VLIZ & EMBRC 

Opstelling is operationeel en 
goedgekeurd voor gebruik 
proefdieren (dierenwelzijn 
Vlaanderen). Dries Vandewoude is 
ook erkend als proefdierverzorger. 
Momenteel lukt het niet om w ilde 
scharren te verzamelen en te 
stockeren in de tanks.  
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