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LIJST M.B.T. ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR 

 

INHOUD 

 

1. Activiteiten Zeeleeuw sinds laatste vergadering en gepland voor volgende 

drie maanden 

 

2. Activiteiten Zeekat sinds laatste vergadering en gepland voor volgende drie 

maanden 

 

3. Activiteiten inzet andere schepen door het VLIZ sinds laatste vergadering en 

gepland voor volgende drie maanden 

 

4. Simon Stevin 

 

5. Walfaciliteiten Halve Maan 

 

6. Serres De Haan 

 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 

 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 

 

1. Activiteiten Zeeleeuw sinds laatste vergadering en gepland voor 
    volgende drie maanden 
 

Periode jan-dec 2012 183 tochten gepland waarvan reeds 103 uitgevoerd voor 870 vaaruren  (60% 

beschikbare scheepstijd). 

 

2. Activiteiten Zeekat sinds laatste vergadering en gepland voor 
    volgende drie maanden 
 

Zeekat wordt tot eind dit jaar nog ingezet voor hengelopdrachten in C-Power windmolenpark en 

duikwerk buiten dit gebied. Zeekat werd ook ingezet voor staalnames op de platen voor Saeftinghe 

(Theseus project) en voor het plaatsen van receivers voor tracking palingmigratie op Westerschelde iov 

INBO.  In december staat nog een staalname gepland voor ILVO in de haven van Zeebrugge (Fluxys). 

 

3. Activiteiten inzet andere schepen door het VLIZ sinds laatste 
    vergadering en gepland voor volgende drie maanden 
 

4. Simon Stevin 
 

De Simon Stevin vaart sinds mid juni voor alle opdrachten. De Zeeleeuw ligt nu werkloos aan de kade.  

Een aantal kinderziekten moeten nog worden verholpen maar er is vooruitgang en geen belemmering 

op uitvoeren tochten. De aanwezigheid van de zeeleeuw aan de kade belemmert wel het vlot in- en 

ontschepen van materieel. 

De multibeam heeft de acceptatietesten op zee nog niet volledig doorstaan. Stapsgewijs naderen we de 

oplossing. Op 18 september werd een gezamenlijk multibeam survey uitgevoerd met de Belgica om 

beide systemen te vergelijken. 

Ook blijken er nog problemen te bestaan met de datakwaliteit van oa. GPS en singlebeam. Ook hier 

wordt intensief gezocht naar oplossingen. 
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5. Walfaciliteiten Halve Maan 
 

De eerste renovatiefase is afgerond. Nog voor het jaareinde wordt terrein afgewerkt en de 

binnenmuren van alle loodsen klaargezet. Ook zal in drie loodsen een nieuwe betonvloer worden 

gegoten en de rolbrugconstructies worden gerenoveerd en aangepast aan de eisen. 

Een grote koelcel (12x6m) wordt geïnstalleerd en een technische ruimte voor onderhoud toestellen en 

ROV. De ruimte in het pakhuis dat aansluit op de woning wordt vergroot door afbraak van een aantal 

ruimtes. De woning zelf zal worden gerenoveerd (na advies architect) ipv afgebroken. We plannen de 

afwerking van burelen, kleine vergaderruimte en een sanitair blok voor publieksevenementen voorzien 

in de toekomst in die loods evt. aangevuld met keuken. 

 

6. Serres De Haan 
 

7. VLIZ gebouwen Wandelaarkaai 
 

8. Aankopen apparatuur en toestellen 
 

Voorlopig geen grote aankopen meer gepland behalve een nieuwe container voor ROV Genesis (stuur & 

controlroom, winch en toebehoren). 

Er zijn wel contacten met David Van Rooij voor evt. aanschaf vibrocorer 

 

 

 


