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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 

 

INHOUD 
 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

 

2. Zeekat  

 

3. RV Simon Stevin 

 

4. ROV Genesis 

 

5. Marien Station Oostende 

 

6. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC Oostende 

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

/ 

2. Zeekat  

Zeekat wordt sinds maart ingezet voor het ProbaV4Coast project van VITO waarbij een snelle 

mobilisatie nodig is om waterstalen te verzamelen ten behoeve van kalibratie van de ProbaV satelliet 

beelden. Staalnames kunnen enkel bij wolkenloze hemel en t.e.m. najaar 2016 zou VLIZ maximaal 10 

staalnames moeten laten doorgaan. Ondertussen werden reeds 5 staalnames uitgevoerd. 

Een bestek voor de vervanging van de Zeekat is in opmaak. 

3. RV Simon Stevin 

Januari-februari 2017 wordt de tweede droogdok periode voor de RV Simon Stevin gepland.  

Aanpassingen aan de toevoer voor de zeewater-intake aan boord en de upgrade van de multibeam van 

een singlehead naar een dualhead zijn meegenomen in het bestek en de technische uitvoering wordt 

voorbereid. 

 

Eerste kladschema januari-juni 2017 ligt voor ter bespreking 
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De vernieuwde samenwerkingsovereenkomst VLIZ-OD Natuur m.b.t. inzet schepen en gebruik mariene 

onderzoeksinfrastructuur was gefinaliseerd maar ondertekenen wordt door OD Natuur uitgesteld 

wegens de recente beslissing scheepstijd Simon Stevin betalend te maken voor Federale en Waalse 

onderzoeksgroepen/instituten.  

 

4. ROV Genesis  

De ROV is door MacArtney vernieuwd met HD camera’s en nieuwe sleepringen. Een verder onderhoud 

wordt momenteel gefaseerd uitgevoerd in MSO, met technische bijdrage van NIOZ.  

De ROV had uiterlijk eind juni terug operationeel moeten zijn voor een campagne in juli aan boord van 

de RV Simon Stevin en een EuroFleets campagne eind juli aan boord van de RV Angelez Avarino waar 

Prof. David Van Rooij aan deelneemt. 

MacArtney heeft helaas de werken zeer slecht ingepland en de ROV was voor beide campagnes niet 

tijdig klaar. VLIZ heeft daardoor, zeker op internationaal vlak, schade geleden. 

Er zijn aanvragen voor toekomstige ROV campagnes aan boord van de RV Pelagia. 

5. Marien Station Oostende (MSO) 

In juni werden de zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het woonhuis. 

Het chemische lab in het MSO wordt verder uitgebreid met een analyse toestel voor DIC bepalingen 

(ICOS investering). 

Er zijn gesprekken lopende met MDK (afdeling Kust) en AGHO voor de overdracht van de concessie van 

de gronden palend aan het MSO. VLIZ wenst een concessie voor de ganse site te bekomen om een 

volwaardig Marien Station uit te bouwen. 

6. Serres De Haan / Experimentele vogelkooi VOC 

Alle activiteiten in het serrecomplex zijn gestopt en de oplevering is afgerond. VLIZ heeft geen toegang 

meer tot de site. 

De bouw van de vogelkooi t.b.v. meeuwenonderzoek is bijna afgerond en een huishoudelijk reglement 

voor gebruik wordt voorbereid tussen UGent, VOC & VLIZ. 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

De InnovOcean site Wandelaarkaai staat momenteel onder druk voor een vervroegde afbraak. 

Gesprekken met Stad Oostende lopen. 

9. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 

Vogelkooi 65000 VLIZ 
Vogelkooien zijn momenteel in 

aanbouw 

Derde vistank 51000 VLIZ 
Geïnstalleerd en klaar om in gebruik 

te worden genomen 

Innomar bron 220000 VLIZ 
Geleverd en een eerste keer positief 

getest op zee 



Wetenschappelijke Commissie,  07 oktober 2016  36 

 

Meetsysteem voor eolisch 

zandtransport 
25000 VLIZ 

Geleverd en een eerste 

meetcampagne uitgevoerd. gebruik 

positief  

Container plaats 45000 VLIZ Uitgevoerd en in gebruik genomen 

Nieuwe dataserver vmdc 1000000 VLIZ Geïnstalleerd en operationeel 

Upgrading ROV datatransmissie 

Multimode > Singlemode FO 
100000 VLIZ Afgerond 

Upgrading ROV nieuwe liercontainer 25000 VLIZ Werken in uitvoering 

Upgrading ROV HD camera’s 50000 VLIZ Camera’s geïnstalleerd 

Zonnepanelen  20000 VLIZ Installatie operationeel 

TA analyse toestel 16000 ICOS 

Toestel besteld en betaald maar 

VLIZ is slachtoffer geworden van 

oplichting.  

Titratie toestel 15000 ICOS Geleverd 

DIC analyse toestel 50000 ICOS Geleverd 

 

Twee nieuwe aanvragen voor investeringen 2016 liggen ter bespreking voor. 

 


