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1. Zeeleeuw  
 

Nu de Zeeleeuw aan Kenia wordt geschonken worden alle wetensch. apparatuur terug operationeel 

gemaakt, een aantal reparaties & calibraties zijn helaas noodzakelijk (oa CTD, fluorimeter, 

termosalinograaf & temperatuursensoren). Ook de herinstallatie van de dgps eist nog aandacht. 

 

2.  Zeekat  
 

Inzet Zeekat zal sterk verminderen dit jaar omdat geplande duikopdrachten door beëindiging 

projecten afneemt tot helft van vorige jaren (momenteel 25 duikdagen gepland voor 2013) 

De Zeekat wordt in april ook nog ingezet voor uitlezen ontvangers palingtrek op Westerschelde. 

 

 

3. Simon Stevin 
 

 Reeds 129 tochten gepland, waarvan 19 nachtvaarten. 

 DAB Vloot gaf te kennen over een budget te schikken voor 12 nachtvaarten. Dit is beduidend 

minder dan waar VLIZ op had gerekend. DAB Vloot zal op basis van de vraag om maximaal 50 

nachtvaarten per jaar te voorzien, een dagprijs te berekenen. VLIZ maakt ondertussen samen met 

DAB Vloot de oefening om zo zuinig mogelijk te kunnen opereren. (aantal bemanning per 

campagne & trager varen) 

 De multibeam is nog steeds niet aanvaard. Kongsberg heeft toegegeven dat het probleem ook 

hen ongekend is en zij zoeken naar een oplossing.  

 pCO2 analyser voor ICOS is geïnstalleerd en operationeel. 
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4. Walfaciliteiten Halve Maan 
 

 Loodsen zijn afgewerkt, voorlopige oplevering op 15 maart. Totale renovatiekosten voor 

bedragen 850.000€, BTW incl. Dit is uiteindelijk 200.000€ minder dan gegunde offerte. 

 

 Uitbouw interieur start halfweg april met een technische werkruimte voor onderhoud 

toestellen/rov en een serverruimte (mirror site vlisz servers) in loods 3 en een eenvuodige 

labruimte in loods 2. 

 Minimale en maximale faciliteiten voor Marine@UGent werden opgelijst, nog geen verder actie 

ondernomen. 

 Project renovatie woonhuis is gestart na ondertekening contract met architect. Bestek wordt 

momenteel opgesteld.  

 

5. Serres De Haan 
 

Renovaties gepland aan verwarming (nieuw expansievat, pompen en herstel rookafvoer & 

verwarmingsbuizen) 

6. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
Niets te melden. 

7. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

 Tweede set zuurstof en pH sensor voor CTD aangekocht 

  Vier aanvragen ontvangen voor investering (aankoop Sediment Profiling Imaging, fish sonar, 

glider & opstelling met zeewatertanks voor experimenten). Aankoop SPI & zeewateropstelling 

geadviseerd door WetCom 

 


