
Wetenschappelijke Commissie,  09 december 2016  46 

 

LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 
 

INHOUD 
 

1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

 

2. RIB 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. RIB Zeekat  

Een bestek voor de vervanging van de RIB Zeekat wordt ontvangen op 5 december. Twee van de drie 

aangeschreven bedrijven bereiden een offerte voor.  

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. 

 

Samenwerking met NIOZ rond infrastructuur werd opnieuw besproken met NIOZ collega’s. Bedoeling is 

om vroegere afspraken rond gebruik ROV officieel te hernieuwen en ook andere toestellen beschikbaar 

te stellen op basis van een gelijkaardige aanpak waarbij kosten vergoeding 

 

4. ROV Genesis  
De ROV campagne begin december aan boord Simon Stevin zal beelden verzamelen van de artificiële 

riffen, grindbedden en een aantal geselecteerde scheepswrakken.  

Voor 2017 staan er twee campagnes gepland aan boord Simon Stevin en lopen er twee aanvragen 

vanuit NIOZ en bereidt Prof. Van Rooij een campagne voor in Zuid-Afrika. 

 

5. Marien Station Oostende (MSO) 

Zeewatertanks zullen opnieuw worden gebruikt voor onderzoek naar incidenties zweren bij platvissen. 

Een brain proposal van UGent en OD Natuur zou positief zijn geëvalueerd en in de loop van 2017 en 

2018 de tanks ook inzetten voor experimenteel onderzoek m.b.t. mariene voedselketen. 
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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 afgerond en een huishoudelijk reglement is 

opgesteld tussen UGent, VOC & VLIZ.  

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Ter voorbereiding van de nieuwe aanwervingen binnen het VLIZ worden intern verschuivingen voorzien 

om de refter elders onder te brengen en alzo bijkomende kantoorruimte te voorzien. 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 

Vogelkooi 65000 VLIZ 

Vogelkooien zijn volledig gebouwd. 

Uitrusting wordt pas in 2017 

aangekocht. 

2 ADCP’s & 3 OBS sensoren (tbv CREST 

– Prof M. Chen) 
55000 VLIZ Besteld 

Shallow water multibeam (tbv CREST – 

vakgroep Geografie UGent) 
 VLIZ Besteld 

Nieuwe werkboot 100000 VLIZ 
Offertes worden ingewacht op 5 

dec.  

Upgrade multibeam Simon Stevin nr 

dualhead 
100000 VLIZ Besteld 

Aanpassing blister vr dualhead MB 80000 VLIZ Onderdeel aanbesteding VLOOT 

TA analyse toestel 16000 ICOS 

Toestel besteld en betaald maar 

VLIZ is slachtoffer geworden van 

oplichting. Geen aanvullende info in 

dossier. 

 


