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1. RV Zeeleeuw / Mtafiti 

2. Zeekat  

3. RV Simon Stevin 
 
Het vaarschema voor januari – juni 2015 is gefinaliseerd. Oproep voor vaarprogramma juli-december 
2015 wordt standaard met de jaarwisseling uitgestuurd nr alle betrokkenen. 
Tijdens januari 2015 zal de Simon Stevin een grote onderhoudsbeurt krijgen waarbij ook de 
wetenschappelijke capaciteiten zullen worden aangepast (trekken extra kabels, voorzien extra 
contacten voor internet & elektrische voeding, aanpassing zeewaterleiding & pomp). 

4. Walfaciliteiten Halve Maan 
 
De geplande investering in zeewatertanks is finaal uitgevoerd. Installatie gebeurt in loop voorjaar 
2014. 
Twee borden met het VLIZ logo worden aan de gevels bevestigd. De geplande belettering ‘Marien 
Station Oostende” wordt omwille van technische redenen uitgesteld tot  voorjaar 2015. (cementering vh 
front gebeurt beter niet tijdens wintermaanden) 

5. Serres De Haan 
Alle activiteiten in het serrecomplex zijn gestopt. Momenteel worden de faciliteiten niet langer 
gebruikt. VLIZ verwarmt enkel de serres tot 5° om de verwarmingsinstallatie te behouden tg 
vriesschade. Alle andere investeringen/grote onderhoudswerken blijven uitgesteld tot bestendige 
bezetting van de site voor wetenschappelijk onderzoek. 

De vliegkooi die VLIZ ism UGent op de site zou bouwen, zal nu opgericht worden op de terreinen van 
het VOC te Oostende. VOC wordt daarmee bouwheer en moet alle nodige stappen ondernemen. (Vliz 
bijdrage gebudgetteerd op 65.000€).  
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6. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Er werd geïnvesteerd in informatieschermen aan de drie inkomhallen (VLIZ, IOC & MB) 

7. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Apparatuur  Bedrag (€) budget Status 
Zooplankton imaging 
VPR 

77.000€ LifeWatch Operationeel  

Vemco fish tracking 
receivers 

50.000€ LifeWatch 

Behalve op de windmolens werden 
alle receivers geplaatst. Installatie 
op windmolens ondervindt 
technische problemen 

HD camera + Halogen 
lights for SPI  

15.000€ VLIZ 
Videocamera, control unit en lichten 
werden aangekocht en geïnstalleerd 
op de SPI 

Lier voor SPI en VPR 50.000€ dab VLOOT  Lier is operationeel 
Nutrient Analyser Aqua 
Sentinel (Envirotech) 

27.000€ ICOS Toestel wordt operationeel gemaakt 

SUNA (Satlantic) 38.000€ ICOS 
Optische nutriënt analyser 
operationeel (2 stuks, één voor 
Simon Stevin, één voor Chili) 

Fast repetition rate 
Fluorimeter (FrrF) + 
lichtbron 

40.000€ ICOS Toestel is operationeel 

LICOR Atmosferische en 
water CO2 analyser 

50.000€ ICOS 
Op Simon Stevin, metingen in water 
operationeel, atmosferische 
metingen nog niet 

Meetboei nabij artificieel 
rif 

80.000€ ICOS & LifeWatch 

Boei bevat sensoren voor Lifewatch 
& ICOS (CTD, stroommeter, 
fishtracking, bruinvisdetectie en 
CO2 metingen) 

Systea nutrient analyser 32.000€ ICOS 
Besteld, wordt nog op boei 
geïnstalleerd 

Pro-Oceanus CO2 sensor 20.000€ ICOS CO2 sensor op meetboei 

Seaguard CTD 26.000€ ICOS 
Extra/redundante sensor voor 
meetboei (andere was aangekocht 
op Lotto project) 

Hydroc CO2 sensor 36.000€ ICOS Toestellen in Chili 

CTD Seabird SBE25 25.000€ ICOS 
Geleverd, wordt operationeel 
gemaakt voor februari 2015 

Contros CH4 sniffer 36.000€ ICOS 
Methaan sensor voor gebruik ab 
ROV Genesis 

pH sensor  16.000€ ICOS Besteld, te installeren op meetboei 
Profiling CO2 sensor 
contros 

21.000€ ICOS Besteld 

Chemical lab meubilair 20.000€ ICOS Geleverd 

Vibrocorer 150.000€ VLIZ 
Offertesontvangen, bestelling wordt 
uitgesteld tot 2015 

zeewateropstelling 100.000€ VLIZ Besteld 
zeevogelkooi 65.000€ VLIZ Co-financiering met UGent 
eDNA lab toestellen 21.000€ LifeWatch Operationeel 
eDNA lab meubilair 25.000€ LifeWatch Operationeel 
 
De meetboei die VLIZ tijdens juni liet uitleggen nabij het artificieel rif t.h.v. C-Power windmolenpark op 
de Thornton bank werd in september terug aan land gebracht. Momenteel ontving VLIZ nog geen 
betrouwbaar her-ontwerp van de montage van de sensoren. Herinstallatie van de boei gebeurt pas 
nadat dat ontwerp werd goedgekeurd. 
  
 
Offertes voor een vibrocorer werden ontvangen van 3 bedrijven. De selectie gebeurt voor eind 2014. 
Deze zomer werd een staalname aan boord van de Zeetijger met de vibrocorer van Afd. Maritieme 
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Toegang gevolgd. Zoals verwacht oordeelt VLIZ dat dat toestel niet geschikt is om op volle zee en in 
harde sedimenten (grove zanden) boringen uit te voeren.  
 
VLIZ bereidt de investering voor in een nieuwe container voor de ROV. Deze container moet modulair 
worden ontworpen en zowel de grote lier voor de ROV als de nodige stockage ruimte voor grote 
campagnes aan boord van grote onderzoeksschepen kunnen accommoderen. Aan boord van de RV 
Simon Stevin hoort dan enkel de container met controlekamer en de winch. 
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