
A958 Zénobe Gramme 
 

De A958 Zénobe Gramme is een zeilschip van de Belgische Marine dat sinds 1962 in 

vaart is. Tussen 1962 en 1970 werd het schip, dat uitgerust werd 

met een laboratorium, ingeschakeld voor regelmatige oceanografi-

sche en akoestische waarnemingen op zee. In dezelfde periode 

ondernam de Zénobe Gramme bovendien ook enkele grotere we-

tenschappelijke expedities naar het Middellandse Zeegebied. In 

1970 kreeg het vaartuig een nieuwe functie als representatie-, 

school- en opleidingsschip voor officieren en onderofficieren, maar 

tot 1972 werd - binnen het kader van Project Zee - van tijd tot tijd 

toch nogmaals een beroep gedaan op de wetenschappelijke dien-

sten van de Zénobe Gramme. 

Korte geschiedenis van de A958 Zénobe Gramme 
 

De A958 Zénobe Gramme 

werd ontworpen door Frank 

Van Dycke - de toenmalige 

hoofdingenieur van de 

Boelwerf in Temse – en is 

het enige zeilschip van de 

Belgische Zeemacht. Het 

lijnenplan van het vaartuig, 

dat in de periode 1960-

1961 gebouwd werd, was 

geïnspireerd op de Kalinka, 

het jacht van de directeur van de Boelwerf. De naam was een eerbetoon aan de Belgische elektro-

technische ingenieur Zénobe Théophile Gramme (1826-1901), die verantwoordelijk was voor het 

prototype van de eerste industriële dynamo. Tot 1970 werd het schip ingezet voor oceanografisch 

onderzoek, waarna het een nieuwe functie kreeg als representatie-, school- en opleidingsschip voor 

officieren en onderofficieren. De Zénobe Gramme neemt ook regelmatig deel aan grote zeilwedstrij-

den zoals de ‘Cutty Sark Tall Ships Race’ en sleepte hier in 1976 zelfs de overwinning in de wacht. 

De zeilboot onderging in 2012-2013 gedurende 7 maanden een uitgebreide onderhoudsbeurt en is 

ook vandaag nog in dienst als schoolschip [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

 

 

SCHEEPSWERF Boelwerf – Temse, België  

TEWATERLATING 23 oktober 1961  

INDIENSTNAME 27 december 1961  

AFMETINGEN 28,15m x 6,85m x 2,64m  

WATERVERPLAAT-

SING 
150 ton (standaard) 

ROEPLETTERS ORJJ 

HISTORIEK 

 1962 - nu: Belgische Marine (A958 

Zénobe Gramme- AXS: zeilopleidings-

schip)  

De A958 Zénobe Gramme (© mil.be). 
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Bijdrage aan de wetenschap 
 

Oceanografisch en akoestisch onderzoek 

 

De A958 Zénobe Gramme werd tussen 1962 en 

1970 ingezet als een oceanografisch onder-

zoeksschip, een taak die zich duidelijk vertaal-

de in de leuze (‘Quarendo invenies’ of ‘Wie 

zoekt die vindt’) van het vaartuig. Op suggestie 

van Kapitein-ter-zee Lambert, toenmalig hoofd 

van de afdeling ‘Minesweeping/Research’, was 

het schip van bij aanvang uitgerust met een 

laboratorium, waardoor het iets groter uitviel 

dan gepland (28,15 meter lang in plaats van 

24 meter). De Zénobe Gramme was bovendien 

opgebouwd uit hout - en daardoor quasi niet-

magnetisch - en werd geëquipeerd met een 

circuit voor demagnetisatie en voorzien van een enorme accu-bank bestaande uit 96 onderdelen, die 

verspreid verdeeld werden over bak- en stuurboord en ook dienst deden als ballast. Het schip was zo 

in staat om het wetenschappelijk onderzoek aan boord gaande te houden wanneer enkel met de zei-

len gevaren werd, waardoor de akoestische signatuur van de Zénobe Gramme bijna onbestaande was. 

Dit was van groot belang, aangezien het signaal van een schip voor een aanzienlijke ruis kan zorgen 

bij akoestische en magnetische metingen. Door te werken met een stil en gedemagnetiseerd vaar-

tuig werd de kwaliteit van de opnames dan ook aanzienlijk verbeterd [5]. Het vaartuig werd geleid 

door het Studiebureau van de Mijnenbestrijdingsschool, dat rechtstreeks afhing van de Staf van de 

Zeemacht en permanent in verbinding stond met het SACLANT ASW Research Centre van de NAVO, 

de voorganger van het huidige Centre for Maritime Research and Experimentation. De studies aan 

boord van dit drijvend laboratorium spitsten zich voornamelijk toe op een combinatie van oceano-

grafisch en akoestisch onderzoek. De Zénobe Gramme bestudeerde zo onder andere het zoutgehalte 

en de temperaturen van het zeewater, de zeebodemgesteldheid, zeestromingen en opstromend diep-

tewater, de vervuiling door koolwaterstoffen, de troebel- en helderheid van zeewater, de wisselwer-

king tussen water en atmosfeer en de weerslag van deining op de bodemvorming. Al deze en andere 

fenomenen werden onderzocht in het kader van de algemene oceanografie, maar hadden evenzeer 

hun waarde voor studies betreffende onderzeese magnetische en akoestische verschijnselen. Het 

ging hier immers allemaal om factoren die 

het geleidingsvermogen en de voortplanting 

van geluid beïnvloeden en zo dus determine-

rende elementen waren bij het gebruik van 

drukmijnen, magnetisch veegtuig en sonars 

voor mijnenjagen. Het schip was hoofdzake-

lijk werkzaam in de Noordzee, de Atlantische 

Oceaan en de Middellandse Zee [3, 4, 7, 15].  
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Eerste wetenschappelijke onderzoeksreis naar de Middellandse zee (1964) 

 

De Zénobe Gramme vertrok eind februari 1964 op haar eerste grote reis, die 78 dagen zou duren,  de 

Middellandse Zee als bestemming had en ondernomen werd op vraag van de Belgische Marine. Het 

schip trok langs Vigo, Gibraltar en Malaga om uiteindelijk aan te leggen in Toulon. Daar moest de 

A958 normaal het gezelschap krijgen van de A962 Mechelen, die belast was met een onderzoeksop-

dracht van de Université de Liège. De Mechelen moest vanwege problemen echter verstek laten 

gaan, waarna de Zénobe Gramme de Luikse wetenschappers A. Pecqueux, Cl. Balthasart en A. Bailly 

aan boord verwelkomde. Ter hoogte van de Zuid-Franse gemeente Cassis, waar het Massif des Calan-

ques ondergedompeld wordt in de zee, verzamelden de onderzoekers talrijke monsters van de lokale 

mariene fauna.  Eenmaal deze taak volbracht was, werden Pecqueux, Balthasart en Bailly opnieuw 

aan land gezet ter hoogte van Cap Couronne, waarna de Zénobe Gramme zich verder kon richten op 

haar eigen opdracht: onderzoek in de Golfe du Lion, een zeebaai in het noordwesten van de Middel-

landse Zee. Met behulp van zeer specifieke oceanografische instrumenten, bathythermografen ge-

naamd, werd de temperatuur gemeten op verschillende dieptes in de oceaan, terwijl ook waterstalen 

verzameld werden op deze uiteenlopende afstanden. Na deze passage in de Golfe du Lion trok de 

Zénobe Gramme verder naar Monaco, waar halt gehouden werd bij het Musée océanographique. Op 

10 april werd het gezelschap vervolgens ontvangen in het Noord-Italiaanse La Spézia, waar een 

reeks akoestische metingen gedaan werd in opdracht het daar gevestigde laboratorium van het SA-

CLANT ASW Research Centre (tegenwoordig Centre for Maritime Research and Experimentation) [6]. 

De Zénobe Gramme verliet Italië op 21 april en trok richting het oceanografische boei-laboratorium 

dat sinds 23 mei 1963, naar het voorstel van de bekende Franse zeeonderzoeker Jacques-Yves Cous-

teau, geïnstalleerd was in de Middellandse Zee, tussen Nice en Corsicaanse kuststad Calvi. Vanop de 

boei, die werkzaam bleef tot in 1975, konden observaties gemaakt worden tot op 50 meter diepte [6, 

8]. Tegelijkertijd werd er ook tijd uitgetrokken voor de observatie van de zeebodem in de baai van 

Calvi en werd de steile on-

derzeese canyon in deze 

inham opgemerkt. De waar-

nemingen in deze regio 

vormden het einde van de 

eerste grote wetenschap-

pelijke reis van de Zénobe 

Gramme, die – na stops in 

Mallorca en Cadiz - terug 

huiswaarts voer. Op 12 mei 

1964 legde het schip uit-

eindelijk opnieuw aan in de 

haven van Oostende [6].  
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De Zénobe Gramme en het Stareso in Calvi 

 

De Zénobe Gramme zou de volgende jaren nog verschillende wetenschappelijke onderzoeksexpedi-

ties ondernemen en keerde in de zomer van 1966 trouwens nogmaals terug naar de baai van Calvi 

om de eerder verrichte studies verder uit te diepen [6, 9]. De Belgische mariene bioloog Marcel 

Dubuisson maakte in deze periode immers gebruik van de diensten van het schip binnen het kader 

van zijn project om de Université de Liège te voorzien van een oceanografisch station op Corsica. 

Deze Dubuisson had in 1924 zijn doctoraat in de natuurwetenschappen gehaald aan de toenmalige 

Gentse Rijksuniversiteit en was sinds 1953 rector van de Université de Liège. Tijdens Dubuissons 18-

jarige carrière aan het hoofd van deze instelling, nam het onderzoeksveld van de oceanografie stee-

vast een centrale plaats in in zijn bestuur. Zo was hij onder andere betrokken de Belgische deelna-

mes aan verschillende duikmissies van de bathyscaaf (onderzeeboot voor diepzeeonderzoek) ‘FNRS 

III’, bij de Belgische oceanografische expeditie naar het Great Barrier Reef in Australië in 1967-1968 

met de F905 De Moor, en stond hij, zoals gezegd, dus ook aan de wieg van het Station de Recherches 

Sous-marines et Océanographiques (Stareso) in Calvi, dat ook vandaag nog steeds werkzaam is  [9, 

10, 11]. De Zénobe Gramme werd binnen dit project gebruikt om - in navolging van de eerdere obser-

vaties in 1964 - de zeebodem in de baai van Calvi en rond het schiereiland van Revellata nauwkeurig 

in kaart te brengen en het nog op te richten marien station zo te voorzien van een gedetailleerd plan 

van de directe maritieme omgeving [6, 9]. Er werden in de zomermaanden van 1966 uiteindelijk een 

kleine 4.000 metingen uitgevoerd, waardoor het onderzeese reliëf in een straal van twee kilometer 

rondom het toekomstige station accuraat beschreven kon worden. Toen het Station de Recherches 

Sous-marines et Océanographiques van de Luikse universiteit in 1972 uiteindelijk de deuren opende, 

vormde deze ecologische plattegrond - die in detail de positie en het terrein van de submariene pie-

ken en dalen toonde - een houvast voor de studies van de aanwezige wetenschappers. De aanwezige 

fauna en flora in de baai kon immers sterk verschillen naargelang de samenstelling van de onder-

grond en duikers en onderzoekers baseerden zich dan ook vaak op deze kaart om hun missies te 

plannen [9]. 
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Naast al deze expedities in buitenlandse wateren, werd het schip trouwens ook dichter bij huis inge-

zet. Op het einde van de jaren 1960 nam de Zénobe Gramme zo bijvoorbeeld, samen met onder ande-

re de M478 Herstal en de A962 Mechelen, deel aan opzoekingen en observaties op de Noordzee over 

waterbezoedeling door koolwaterstoffen. De opzet van dit project (vermoedelijk een voorloper van 

latere studies in kader van het Bonn-akkoord) had een internationaal karakter, maar werd wel ge-

trokken door België [15]. 

 

De Zénobe Gramme en ‘Project Zee’ 

 

Hoewel de A958 Zénobe Gramme in 1970 een nieuwe taak kreeg als representatie-, school- en oplei-

dingsschip voor officieren en onderofficieren, bleek de wetenschappelijke carrière van het schip nog 

niet helemaal voorbij. In het zelfde jaar werd door de federale overheid immers een belangrijke im-

puls gegeven aan het multidisciplinair oceanografisch onderzoek in België door de lancering van 

‘Project Zee’, de eerste fase van het programmatorisch onderzoek van de Noordzee. Tijdens dit pro-

ject werkten tussen 1971 en 1976 200 onderzoekers uit verschillende disciplines en van 40 universi-

taire labo’s en wetenschappelijke instellingen samen bij het verzamelen van  wetenschappelijke data 

en het ontwikkelen van modelleringtechnieken om de impact van natuurlijke fenomenen en antro-

pogene (door de mens veroorzaakte) effecten op het mariene milieu te simuleren [12]. Gedurende dit 

eerste grootschalige, interdisciplinaire en systematische marien onderzoeksprogramma in België 

werden verschillende vaartuigen ingezet voor studietochten op zee, zoals o.a. de M472 Kortrijk, de 

A963 Spa, de A962 Mechelen, de Paster Pype en de M471 Hasselt [13, 14, 15]. De Zénobe Gramme was 

eveneens van dienst, onder andere voor het transport van monsters tussen de verschillende actieve 

onderzoeksschepen [13, 15]. Het schip werd weliswaar slechts tijdens de eerste twee jaren van het 

project gebruikt, waarna de voorkeur gegeven werd aan andere vaartuigen. Ingenieur in de fysica en 

eerste directeur van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) Geor-

ges Pichot was begin jaren 1970 betrokken bij ‘Project Zee’ en getuigde [14]:  

 

Bij het nemen van de nodige monsters voor dit mathematisch model kregen we hulp van de Zee-

macht. Die stelde ons de kustmijnenveger Mechelen, drie mijnenvegers voor binnenwateren en 

het schoolzeilschip Zénobe Gramme ter beschikking. Het zeilschip was een zeer interessant hulp-

middel, omdat we de invloed onderzochten van het schip op metingen van onder meer de lucht-

vervuiling. Maar het schip was zo traag dat we het niet meer dan twee jaar gebruikt hebben. 
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