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1. RV Zeeleeuw  
 
VLIZ heeft een opleiding verzorgt in Mombasa voor personeel KMFRI en bemanning aan boord van de 
Mtafiti in gebruik staalname- en meetapparatuur 
 

2. Zeekat  

3. RV Simon Stevin 
De Simon Stevin spendeerde in 2013 147 dagen op zee, goed voor 1423 vaaruren en ondersteunde 
daarbij. 16 wetenschappelijke onderzoeksgroepen voor 24 projecten. 
 
De RV Simon Stevin was tijdens de eerste twee weken van januari in de scheepswerf in Stellendam om 
naast werken aan motoren en het schip, aanpassingswerken uit te voeren om voor installatie sensoren 
en aanpassen zeewaterleidingen in lab tbv  nutriëntanalyser en cytoflowmeter die volgend jaar moet 
geïnstalleerd worden aan boord. 
 
Er werd een addendum toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst met Vloot om de verhoogde 
inzet van het schip mogelijk te maken. Binnen een zeer strikt schema kunnen 40 nachtvaarten worden 
ingepland op jaarbasis. Dagtochten kunnen langer duren maar aan tragere vaarsnelheden waardoor 
voor een aantal projecten meer dagen zullen moeten worden gepland dan aanvankelijk opgegeven. 
 

4. Walfaciliteiten Halve Maan 
 
De offertes voor de zeewateropstelling werden ontvangen en moeten nog worden vergeleken i.s.m. 
wetenschappers en i.s.m. KMDA & ILVO. De prijsramingen schommelen tussen 160k€ en 260k€; een 
veelvoud van de eerder aangegeven kosten voor de installatie van de opstelling.  
 
De financiële en technische haalbaarheid wordt daarom opnieuw geëvalueerd. Ook mbt de recent 
concrete plannen van ILVO om een zeewater kweek- en experimentele installatie te bouwen, komt alles 
in een ander perspectief. 
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Het woonhuis is in renovatie. Einde werken is voorzien voor bouwverlof. In het woonhuis worden de 
volgende ruimtes voorzien drooglab, wetlab, 4 bureelruimtes, een gemeenschappelijke ruimte annex 
keuken. Meubiliar en uitrusting van deze ruimtes volgt in latere fase. 

In loods 4 (aanpalend aan het woonhuis) wordt een sanitair blok gebouwd. Loods 4 wordt later 
ingericht als multifunctionele ruimte waar een publiekswerking mogelijk is. 

VLIZ zal een kleiner microbiologie lab bouwen annex het biologielab in loods 2.  

Voor de verdere invulling van de loodsen en het woonhuis wordt momenteel een masterplan opgesteld 
dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Bedoeling is om de verdere uitbouw en ontwikkeling van 
het MSO dan gerichter te kunnen aanpakken.  

5. Serres De Haan 

UGent wou de investering in een vogelkooi voor experimenteel onderzoek naar meeuwen verplaatsen 
van Gent naar het serrecomplex in De Haan. De financiële repercussie voor VLIZ en de 
stedebouwkundige en milieuvergunning wordt momenteel onderzocht. Om de vogelkooi te kunnen 
bouwen moet een aansluiting op het openbaar rioleringsnetwerk worden voorzien en een aantal 
vervallen kweekbakken worden afgebroken. 

Naast dit vogelonderzoek wordt samen met UGent (lab ecologie Prof Lens, Bonte en Hoffmann) en INBO 
initiatief genomen voor een intensifiering van de activiteiten. 

Ook het vegetatiekundig onderzoek zou intenser plaatsgrijpen. Tevens werden recent contacten gelegd 
Prof. Steppe (Fac Bioingenieurswetenschappen, lab plantenfysiologie, UGent) om bijkomend onderzoek 
aan te trekken.  

6. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

7. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) Aangekocht/besteld 
op budget van 

Status 

Fytoplankton 
flowcytometer 

157.000€ Lifewatch Toestel wordt operationeel gemaakt 

Zooplankton imaging 
VPR 

77.000€ Lifewatch Geleverd in augustus 2013 
Nog niet operationeel wgs late 
levering lier (aankoop Vloot) 

Vemco fish tracking 
receivers 

>50.000€ Lifewatch Receivers worden momenteel 
geplaatst in zee. Westerschelde 
monding volgt tijdens zomer/najaar 

HD camera + Halogen 
lights for SPI  

15.000€ Lifewatch of VLIZ Aankoop Video & camera control 
unit wordt voorbereid 

Lier voor SPI en VPR 50.000€ dab VLOOT Levering wordt pas eind mei 
verwacht 

Nutrient Analyser 25.000€ ICOS Toestel wordt operationeel gemaakt 
Fish Finder 80.000-

120.000€ 
Lifewatch Under investigation:  

Demo gehouden met toestel op de 
Westerschelde. Huur of demo op zee 
wordt onderzocht. 
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