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1. Zeeleeuw  
De Zeeleeuw verliet met een Keniaanse bemanning de haven van Oostende op zaterdag 31 augustus. 
De bemanning kreeg een korte opleiding voor het gebruik van de wetenschappelijke apparatuur die 
opnieuw werd geïnstalleerd. Nadat het schip in Mombasa zal zijn toegekomen zal een doorgedreven 
opleiding worden aangeboden aan de bemanning en de wetenschappers van KMFRI. 
 

2. Zeekat  
De geplande ondersteuning in de maand juni voor een remote sensing meetcampagne van VITO in de 
haven van Zeebrugge ging niet door t.g.v. het slechte weer. 

3. Simon Stevin 
 
Wetenschappelijke duikactiviteiten waarbij vrijwilligers deelnemen zijn niet meer mogelijk. Na een 
studie die de aansprakelijkheden in kaart bracht en de duikactiviteiten verzekeringstechnisch onder de 
loep nam, werd duidelijk dat de duikervrijwilligers ontoereikend verzekerd waren. Volgens advies 
moest VLIZ op zoek naar een collectieve ongevallenpolis voor de duikervrijwilligers. Helaas is een polis 
die voldoet aan de wettelijke eisen niet op de markt aanwezig en kan VLIZ zich niet afdoende 
verzekeren tegen duikongevallen met vrijwilligers.  
Duiken kan voorlopig enkel nog wanneer werknemers van onderzoeksinstellingen deelnemen en indien 
zijn een ongevallenpolis kunnen voorleggen die aan de wettelijke eisen inzake beroepsongevallen 
voldoet. 
 
Behoudens een fine-tuning van de motionsensor is het multibeam systeem operationeel na een lange 
periode van testen. De factuur werd voor 90% betaald. Het saldo volgt nadat ook de bewegingssensor 
voldoet aan de verwachtingen. 
 
Totale vraag scheepstijd Simon Stevin 2014 bedraagt na eerste oproep reeds 35 educatieve tochten en 
148 wetenschappelijke vaardagen waarvan 25 meerdaagse tochten. Dit komt bij benadering overeen 
met 1.896 uur. Doorgaans worden in de loop van het jaar bijkomende aanvragen ingediend, zodat dit 
cijfer nog zal oplopen. 
 

4. Walfaciliteiten Halve Maan 
• Na de ingebruikname van twee loodsen door VLIZ (LifeWatch activiteiten en werking Afd. 

Infrastructuur) wordt een bestek voorbereid voor de installatie van een zeewateropstelling van 3 
tanks van 5m³ elke plus een buffertank (ism. onderzoekers, ILVO & KMDA) 
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• Opstellen bestek voor renovatie woonhuis is voozien eind september. Procedure aanbesteding kan 
dan worden afgerond tegen eind 2013. Werken moeten starten voorjaar 2014. 

 

5. Serres De Haan 
Vanaf oktober 2013 tot voorjaar 2014 zullen de serres worden gebruikt voor een masterthesis UGent. 

6. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Een valse wand werd afgebroken om bureaus voor een zestal werknemers te creëren. 

7. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) Aangekocht/besteld 
op budget van 

Status 

Bird tracking antenna's+ 
web cams 

40.000 € Lifewatch Geleverd in mei 2013 

Binoculars + camera 35.000€ Lifewatch Geleverd in mei 2013 
Fytoplankton 
flowcytometer 

157.000€ Lifewatch Levering volgt na opleiding eind 
september 

Zooplankton imaging 
VPR 

77.000€ Lifewatch Geleverd in augustus 2013 

Zooplankton imaging 
zooscan 

20.000€ Lifewatch Geleverd in juni 2013 

Acoustic autorecorder 
bats 

4.500€ Lifewatch Besteld  
Geleverd in september 2013 

Lab furniture 30.000€ Lifewatch Geïnstalleerd 
Vemco fish tracking 
receivers 

>50.000€ Lifewatch Under investigation, 
Workshop beslist over aantal 

HD camera + Halogen 
lights for SPI (Sediment 
Profiler Imaging) 

15.000€ Lifewatch of VLIZ Under investigation  

Winch System >50.000€ Lifewatch Under investigation 
Cryo Freezer 20.000€ Lifewatch Geleverd in augustus 2013 
Nutrient Analyser 25.000€ ICOS Besteld 

Levering verwacht november 2013 
Fish Finder 80.000-

120.000€ 
Lifewatch Under investigation:  

Demo gehouden met toestel op de 
Westerschelde 

zeewateropstelling 50.000€ VLIZ Bestek rondgestuurd naar potentiële 
leveranciers/installateurs.  
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