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1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 
/ 

2. Zeekat  
/ 

3. RV Simon Stevin 
 
Simon Stevin op tijd terug in vaart ondanks een aantal werken niet volledig werden uitgevoerd. 
Problemen met trillingen aan de generatorsets en aan de koelwaterleiding worden verder aangepakt. 
Voor VLIZ investeerde Vloot in een nieuwe en grotere zeewaterleiding, een glasvezel netwerk, nieuwe 
bekabeling en extra gasleidingen in drooglab. 

4. ROV Genesis  
Van 2 tot 4 december 2014 heeft de onderwaterrobot Genesis voor het eerst de Belgische zeebodem 
verkend vanop de RV Simon Stevin. Ten zuiden van de Westhinder liggen grindvelden die omwille van 
hun verhoogde biodiversiteit interessant zijn om in beeld te brengen, tevens zijn de sedimentologen 
geïnteresseerd in deze zone. Daarom werd er gekozen om in dat gebied de ROV naar de zeebodem te 
laten zakken zodat de onderwaterrobot met zijn camera's de onderwaterwereld in beeld kon brengen. 
Er werden twee duiken uitgevoerd. Tijdens de eerste duik was er een goede zichtbaarheid, tijdens de 
tweede duik was die zichtbaarheid echter minder. De ROV technici en ingenieurs zijn globaal zeer 
tevreden met deze eerste duiken in het Belgisch deel van de Noordzee. Ze hebben heel wat bijgeleerd 
over hoe de onderwaterrobot dient geopereerd te worden vanop dit specifieke onderzoeksschip. Mits 
enkele technische aanpassingen zal de ROV Genesis in de toekomst zeker nog ingezet kunnen worden 
vanop de RV Simon Stevin.  

De technische details staan in de bijgevoegde fiche.  
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2-4 December 2014 R/V Simon 
Stevin 

14-791 

Test survey on Wester Hinder Sandbank 
Oostende VLIZ 

 

Tot al dives:2 Tot al observat ion t ime: 3 hours Dept h range: 25 m  

  

  

   

  

 

MAIN OBJECTIVE 
Testing the ROV-system on the RV Simon Stev in  
PROJECT 
VLIZ 
PARTICIPANTS  
VLIZ (Belgium)) 

 
SUMMARY 
Operating the ROV-system on board of the Simon Stev in. The system was used without 
GAPS USBL-system. Video-wall system failure during start-up of dive1. Due to good 
weather conditions no issues about deployment and recovery of the system. Issues: 
position and locking of the big winch; umbilical out the cable guide due to big angle 
winch-sheave wheel & OTS for GAPS-system. 
 
 

5. Walfaciliteiten Halve Maan 
 
Geen nieuwe ontw ikkelingen. VLIZ onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding MSO met een 
betonverharding met elektrische aansluitingen voor stockage containers, zonnepanelen op dak 
woonhuis en de aanleg van een rechtstreekse aanzuigleiding voor zeewater vanop strand voor een 
directe en continue aanvoer zeewater. 
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I.s.m. het EMBRC consortium zal de  verder invulling van het MSO worden vormgegeven. 
Het VLIZ investeerde ook in “D-tubes” om alle boorkernen kwalitatief te kunnen opbergen in de core 
repository. 

6. Serres De Haan 
Alle activiteiten in het serrecomplex zijn gestopt. Momenteel worden de faciliteiten niet langer 
gebruikt.  

Beste voor oprichting vliegkooi wordt voorbereid door Vogel opvangcentrum Oostende. 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Er werd een aangetekend schrijven gestuurd naar MDK-afdeling Kust voor enkele dringende 
herstellingswerken aan de gebouwen. 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparat uur  Bedrag (€) budget  St atus 

Vibrocorer 125.000 VLIZ 
Besteld wordt geleverd mei-juni 
eerste trials in zomer, eerste echte 
campagne late zomer-herfst 

Zeewater opstelling 130.000 VLIZ & EMBRC 

Koelruimte en zeewatertanks 
besteld. Alles wordt in loop maart 
geïnstalleerd. Operationeel vanaf 
mei. 

Nieuw meubilair voor 
MSO & kantoren 

13.000 VLIZ Wordt geleverd eind februari 

Nieuwe chla sensor 6.800 VLIZ besteld 
 
 
VLIZ bereidt de investering voor in een nieuwe container voor de ROV. Deze container moet zowel de 
grote lier als de ROV herbergen. Aan boord van de RV Simon Stevin hoort dan enkel de container met 
controlekamer en de w inch. 
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