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Mensen samenbrengen
rond zee en havens
UITNODIGING OP VOOR

DRACHT

Op dinsdag 16 novemb
er 2021 kijkt de heer To
m Hautekiet,
nieuwe CEO van M.B.Z.
(Port of Zeebrugge), ter
ug
naar een heel
speciaal en turbulent vo
orbije jaar, licht de verw
ezenlijkingen
in de haven van Zeebrug
ge toe en kijkt vooruit in
de nabije
toekomst. Meer info op
blz 3 van deze Nieuwsb
rief.
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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden van Zeehaven Brugge
Wij zijn verheugd na een gedwongen maar noodzakelijke langdurige periode
eindelijk opnieuw onze activiteiten te kunnen heropstarten.
Met veel goede moed gaan we dus dit najaar opnieuw aan de slag om de
uitstraling van onze haven uit te dragen.
Om deze heropstart kracht bij te zetten kunnen wij u dhr Tom Hautekiet, de
nieuwe CEO van MBZ aanmelden als onze eerste gastspreker.
Hij zal ons een update brengen hoe onze haven deze moeilijke periode overbrugd
heeft.
De maritieme wereld heeft redelijk goed standgehouden.
Het maritieme economische leven is nooit gestopt maar had in deze Covid-19 periode tegelijkertijd tevens
af te rekenen met andere grote uitdagingen. Denken we maar aan o.a. de Brexit.
Verder zorgen de recente klimaatveranderingen en noodsituaties voor een echte “wake-up call” bij ons allen
als individu.
Wij zijn echter benieuwd hoe onze havens deze grote uitdagingen zullen kunnen afdwingen.
Ongetwijfeld wordt dit één van de belangrijkste uitdagingen in de zeer nabije toekomst.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om opnieuw een warme oproep te doen bij onze sponsors en
ereleden om hun lidmaatschap voor het jaar 2022 te willen hernieuwen.
Het erelidmaatschap voor het jaar 2020 werd automatisch verlengd tot het einde van 2021.
Begin 2022 zal aan jullie een ontvangstnota worden toegestuurd.
Onze werking hangt af van uw zeer gewaardeerde bijdragen.
Ook nieuwe sponsors zijn van harte welkom.
Erna Vienne
Voorzitter

Mensen samenbrengen rond zee en havens
De vereniging “Zeehaven Brugge vzw” heeft tot
doel:
- Het behartigen van de uitstraling van de haven
naar een breed publiek.
- Het bevorderen van de band tussen de lokale
bevolking en haar haven door hen daarbij correct te
informeren over het maritieme gebeuren en een breed
maatschappelijk draagvlak voor de economische
ontwikkeling mede te bewerkstellingen.

- De mogelijkheden en het socio-economische
belang van de haven voor onze regio uitdragen,
waarbij alle sectoren aan bod moeten kunnen
komen.
De vereniging mag daartoe alle activiteiten
ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en in
die zin mag de vereniging ook op bijkomstige wijze
zekere economische activiteiten uitoefenen op
voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend
besteed wordt aan het hoofddoel.

Met dank aan
www.zeehavenbrugge.be
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vzw
UITNODIGING

VOORDRACHT :

“ZEEBRUGGE : een haven in constante beweging
ondanks een turbulent jaar.”

Door de Heer Tom Hautekiet, nieuwe C.E.O. van de Haven van Zeebrugge.
in de aula van het Grootseminarie Potterierei 72 te Brugge
op dinsdag 16 november 2021 om 20.00 uur.
Gezien de huidige Covid-19 maatregelen is de INSCHRIJVING voor deelname VERPLICHT :
www.zeehavenbrugge.be I info@zeehavenbrugge.be

Wie is Tom Hautekiet ?
Tom Hautekiet (°1970) studeerde af als Industrieel Ingenieur, optie Bouw
aan het KIHO in Gent (België).
Hij volgde bijkomende managementopleidingen in Fontainebleau: INSEAD
en CEDEP.
Hij startte zijn professionele carrière in 1993 als Project Manager industriële
projecten bij Lafaut NV waar hij werfleider was voor nieuwe industriële
projecten.
In 1998 vervoegde hij de West-Vlaamse multinational Bekaert. Tom is een
gedreven algemeen directeur met een sterke internationale ervaring.
Daar klom hij op tot Senior Vice President binnen de divisie Building
Products, die 700 mensen over de hele wereld telt. Op internationaal niveau
onderhandelde hij over diverse partnerships in verschillende continenten,
waaronder China.

Foto Tom Hautekiet
© Emy Elleboog

Vanaf 1 oktober 2020 nam hij de rol van CEO van de haven van Zeebrugge op zich.
Hij is een zeer sterke, down to earth teamleider. Hij draagt dit ook over op zijn teams. Niet alleen door zijn
strategisch denken en operationele ervaring, maar ook door zijn passie en indrukwekkende staat van dienst in
een sterk geïnternationaliseerde omgeving.

Voordracht Tom Hautekiet
Het is bijna een jaar geleden dat CEO Tom Hautekiet aan boord stapte bij Port of Zeebrugge. Dat eerste jaar zat
sowieso bomvol uitdagingen, maar werd nog pittiger door COVID-19 en de Brexit. Na het eerste – turbulentejaar kijkt Tom terug op wat er intussen allemaal is gebeurd en wat er reeds werd verwezenlijkt. Hij vertelt waar
de haven van Zeebrugge nu staat, waar we naartoe gaan en wat dat betekent voor de toekomst.

www.zeehavenbrugge.be
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Haven in beweging
Zeebrugge Food Logistics opent megadiepvries en start e-commerce.
Zeebrugge Food Logistics neemt een nieuw
diepvriesmagazijn voor 15.000 paletten in gebruik.
Dat beantwoordt aan de vraag naar meer volume
van de topvoedingsbedrijven maar geeft ook
kansen voor diensten als e-commerce.
Zeebrugge Food Logistics is gestart met het
‘inkoelen’ van een nieuw diepvriesmagazijn. “Vanaf
26 juli nemen we de eerste goederen binnen
en in de loop van augustus worden we volledig
operationeel”, zegt gedelegeerd bestuurder Sylvie
Becaus (zie foto). Het nieuwe complex van bijna
8.000 vierkante meter staat aan de overkant van
de huidige vestiging van 5.000 vierkante meter,
sinds 2009 het grootste diepvriesmagazijn van
Zeebrugge.

“We trekken onze capaciteit voor diepvries op van
12.000 naar 27.000 palletplaatsen. We verdubbelen
ook onze 550 vierkante meter ruimte voor gekoelde
verswaren. Behalve vis, die we volledig behandelen
in een gedeelte van onze verbonden onderneming
Vlaamse Visveiling, komen in het nieuwe gebouw
alle andere goederen voor menselijke consumptie.
Dat gaat van groenten en fruit, over aardappelen en
frieten tot vlees, gevogelte, ijscrème en fruitsappen.”
Top vijf-spelers
Er zit een duidelijk plan achter de investering van
13 miljoen euro. “Deze capaciteitsuitbreiding komt
er enerzijds om mee blijven spelen voor onder
meer de West-Vlaamse voedingsproducenten uit
de Europese top vijf van hun segment. Anderzijds
gaan we verder diensten met toegevoegde waarde
ontwikkelen. Het gebouw omvat veel ruimte voor
specifieke controles op de voedselveiligheid, wat
belangrijk is voor export wereldwijd en – vanaf
1 oktober – naar het VK. Daarnaast hebben we
een groot orderpickingplatform en gaan we ons
toeleggen op e-commerce met de typische ‘piece

picking’. Hierdoor evolueren we nog meer van
pure logistieke opslag naar het behandelen van
‘naakte’ bulkproducten tot winkelklare, individuele
verpakkingen met bijvoorbeeld vermelding van de
houdbaarheidsdatum.”
Een opvallend klantensegment vormen de
cruiseschepen in heel Europa. “We zijn in die sector
de enige scheepsbevoorrader van België. Wij leveren
verse producten, diepvries en alcoholische dranken
in heel Europa. Dit vergt specifieke voorzieningen
zoals een hermetisch afgeschermd depot voor
niet-EU-conforme goederen. Voorbeelden daarvan
zijn genetisch gemodificeerde maïsproducten
of vlees dat werd gekweekt met in de EU nietgoedgekeurde hormonensupplementen. Vermits
de meeste cruiseschepen niet onder de vlag van
een EU-lidstaat varen, moeten wij aan die vraag
kunnen voldoen. Bij deze sector hoort uiteraard
ook veel gespecialiseerde administratie waarin we
ons kunnen onderscheiden. Met de extra capaciteit
staan we klaar voor wanneer het cruisetoerisme
weer aantrekt.”
China is boost
Voor wie van cijfers houdt: het nieuwe complex
is 19,5 meter hoog, telt acht laadpoorten en één
grote poort met oprijramp. Voor de extra capaciteit
en nieuwe diensten zijn veel meer mensen nodig
dan de huidige vijf kantoormedewerkers en drie
havenarbeiders. “Er komen een 25-tal nieuwe
arbeidsplaatsen bij. We hebben vacatures voor
orderpickers, reachtruckbestuurders, ploegleiders
en een logistiek manager. We zijn heel blij dat
er sinds kort een sociaal akkoord gesloten werd
voor een regeling van strikt logistieke taken in het
Zeebrugse havengebied.”
Deze investering betekent geen eindpunt. “Door
de economische schaalvergroting zal het wellicht
niet opnieuw meer dan tien jaar duren voor we
nog eens uitbreiden. Ook de toenemende handel
met China geeft een boost aan de diepzeetrafiek in
Zeebrugge. We hebben alvast nog een aanpalend
terrein om verder uit breiden”, zegt Becaus.
Geen sloop
Een belangrijk aandachtspunt is de duurzaamheid.
Koelen en vriezen vergt veel energie en daarvoor
kiende het bedrijf een intelligente strategie uit.
“Vorig jaar bouwden we een grote windturbine
die op de meeste dagen voldoende elektriciteit
levert voor al onze installaties, zowel het nieuwe
als het oude complex. Daarnaast installeerden we

www.zeehavenbrugge.be
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Haven in beweging
zonnepanelen en – als het dan toch eens windstil
en duister weer is – kopen we groene elektriciteit in.”
Tot slot wenst Becaus sommige geruchten te
ontkrachten als zou het huidige magazijn, dat
sinds 2009 in gebruik is, gesloopt zou worden.
“Integendeel, we hebben elke vierkante meter
nodig om verder aan de grote vraag te voldoen.”
Roel Jacobus – Flows 14/07/2021

ECS bouwt tweede hoogstapelmagazijn van
40,6 meter hoog in Zeebrugge
ECS breidt de magazijnen Zeebrugge uit met ruim
2,5 hectare voor hoog- en laagbouw, om vijf keer
meer treinvracht te kunnen behandelen. Het gaat
om de realisatie van een bouwvergunning die de
transport- en logistieke groep al vier jaar geleden
kreeg.
ECS gaf de opdracht om te starten met een
gevoelige uitbreiding van het spoorgebonden
magazijn in de Lanceloot Blondeellaan in
Zeebrugge. De vergunning werd al op 22 februari
2017 aangevraagd door sectorgenoot 2XL, die kort
daarop in mei 2017 door ECS werd overgenomen.
Hoewel het stadsbestuur vervolgens op 3 juli 2017
de aanvraag goedkeurde, bleef het plan liggen.
Intussen is ECS na vier jaar klaar met het integreren
van 2XL en is er nood aan uitbreiding.
Dit magazijn wordt gebruikt voor opslag en
distributie van Europese goederen naar de Britse
markt. “De uitbreiding moet het volume van
behandelde spoorvracht optrekken van 250

meter naar 1.200 meter per dag. Hierdoor kunnen
gemiddeld dagelijks 84 vrachtwagens van de
weg gehaald worden”, leert de bouwvergunning.
Aannemer Alheembouw uit Staden kreeg vorige
week van het stadsbestuur goedkeuring voor de
werfinrichting, zodat de werken binnenkort kunnen
starten.

40 meter hoog
De uitbreiding bestaat uit enerzijds een verlenging
van het laadstation met een gevelhoogte van 7,4
meter. Het laagbouwmagazijn wordt met 12.100
m2 uitgebreid, het spoor wordt verlegd, er komen
38 nieuwe laadkades voor vrachtwagens evenals
een betonnen tussenvloer van 3.000 m2 voor het
behandelen van individuele palletten. Anderzijds
komt er een hoogstapelmagazijn van 40,6 meter
hoog, gelijkaardig aan het magazijn langs de Baron
de Maerelaan (op de foto achteraan links). Dat
magazijn wordt volautomatisch en zal 14.250 m2
beslaan. Ernaast komen 1.150 m2 volautomatisch
laagbouwmagazijn, technische lokalen, een nieuw
kantoorgebouw met sociale ruimtes op twee
niveaus en een afgescheiden batterijlaadstation.
Roel Jacobus – Flows 28/06/2021

CSP Zeebrugge koopt zes extra rijdende containerkranen.
Containerterminal CSP Zeebrugge breidt zijn
machinepark gevoelig uit in functie van de
groeiende trafiek. Er komen zes nieuwe straddle
carriers - rijdende kranen om containers te
verplaatsen en te stapelen - bij het huidige aantal
van 21.
Daarbij wordt gekozen voor moderne en
milieuvriendelijke toestellen. Onlangs werden de
eerste twee exemplaren in ons lang geleverd van
het nieuwe hybride model van de Finse constructeur
Konecranes. “Voor de groep ‘Cosco Shipping Ports’
is duurzaamheid belangrijk. De ontwikkeling
van volledig elektrische kranen staat nog in de
kinderschoenen, maar deze hybride machines
zijn al een grote vooruitgang. Ze combineren een
verbeterde dieselmotor met een oplaadbare batterij
en recuperatie van energie. Hiermee is een besparing
van minstens 20 tot 35 procent brandstof mogelijk
en verminderen we de CO2-uitstoot gevoelig.
Momenteel maken we onze chauffeurs vertrouwd
met de bediening”, zegt technical manager Peter
Staelen. “Deze rijdende kranen kunnen in één keer
twee twintigvoetcontainers verplaatsen en kunnen
vier containers hoog stapelen. Voor later dit jaar
zijn er nog twee besteld en daarna hebben we een
optie voor nog eens twee stuks. De investeringen
in extra machines en mensen zijn nodig voor de
aanhoudende jaarlijkse groei van meer dan 25 %
goederenvolume.”
KvW – Roel Jacobus - 16/07/2021

www.zeehavenbrugge.be
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VTI Campus Zeebrugge + Heist
VTI Zeebrugge
Campus Heist - Campus Zeebrugge
Anderhalf jaar geleden werd ik onverwacht en een
beetje hals over kop directeur van het VTI Zeebrugge.
Onverwacht omdat ik geen plannen had om
van job te veranderen, hals over kop omdat ik
op dinsdagavond mijn eerste gesprek had en de
maandag erop reeds de deur opende van mijn
bureau en ontvangen werd met een prachtig boeket
bloemen.

Na een jaar is het voor mij overduidelijk. Er is zoveel
waar we trots op kunnen zijn en dit moeten we als
school ook uitstralen.
Het wordt tijd dat we het negatieve imago van ons
afschudden en dat iedereen, ook buurtbewoners
en lokale bedrijven in Zeebrugge vol trots kunnen
zeggen: dit is onze secundaire school en die mag
gezien worden.
We zijn op veel vlakken uniek. Zo zijn we vanaf
september de enige vrije school in de regio waar
je op één campus én techniek én wetenschap én
logistiek én verzorging kunt volgen.
Een school waarbij we vanaf de start doorgedreven
inzetten op gedegen praktijkkennis.
Deze unieke combinatie maakt dat we als school een
heel sterk profiel hebben, want hiermee leiden we
quasi alleen op tot knelpuntberoepen die zeker met
de haven van Zeebrugge op de voorgrond cruciaal
zijn: van een gedegen vooropleiding ingenieur
tot zorgkundige, van vrachtwagenchauffeur tot
koeltechnieker, van kinderverzorger tot bouwvakker,
van autotechnieker tot houtbewerker.
Vanaf september bieden we twee nieuwe havenopleidingen in de tweede graad aan: bedrijf en
organisatie - optie haveneconomie (TSO) en
organisatie en logistiek optie vrachtwagen of
magazijnbeheer.

Directeur Joke Knockaert en schoolhond Flack

Het duurde niet lang voor ik door had dat ik terecht
gekomen was in een school van leerkrachten die
met passie voor hun vak maar vooral met heel veel
hart en ziel voor de klas staan.
Ik ontdekte dat de leerlingbegeleiders een cruciale
rol hebben waarbij ze met tonnen geduld elke dag
opnieuw leerlingen motiveren maar ze tegelijk ook
op hun verantwoordelijkheid wijzen.
Ik ontmoette een onderhoudsploeg die voor de
school en leerlingen zorgen alsof het hun eigen
kinderen zijn. Ik werd vanaf de eerste dag omringd
door een staf en administratie die maar één doel voor
ogen hebben: we willen terug een trotse, bloeiende
school zijn.
Maar vooral de bijna 400 leerlingen stalen vanaf
de eerste dag mijn hart met hun ontwapenende,
oprechte authentiek zijn. Ze werden al vlug mijn
schatten van leerlingen.

De haven van Zeebrugge heeft een zeer grote nood
aan dergelijke goed opgeleide profielen.
En dat leerlingen goed opgeleid zijn blijkt niet
alleen uit de interregionale schoolwedstrijden
die onze leerlingen jaar na jaar winnen maar blijkt
ook uit het aantal leerlingen dat al bij de stage een
arbeidscontract op zak heeft.
In mijn eerste 18 maanden heb ik middenin de
Coronacrisis gezien hoe leerlingen voorbereid
worden op een succesvolle beroepscarrière, maar ik
zie vooral ook leerlingen die open bloeien, die meer
en beter leren door te doen en te ervaren, in plaats
van abstracte kennis opdoen uit boeken.
Als ik zie hoe de leerlingen uit 1B in de Coronaperiode allemaal thuis hun eigen gigantische
kettingreactie gemaakt hebben en hoe ze daarna
vol trots via een filmpje zelf uitleg gaven bij hun
kettingreactie, dan ben ik net als de leerkracht
apetrots op deze leerlingen.

www.zeehavenbrugge.be
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School voor wetenschap
In het beroeps- en technisch onderwijs leren
leerlingen anders, door meer zelf te experimenteren,
door kennis uit te proberen en zo technische en
wetenschappelijke kennis op te bouwen.
En net door die specifieke technische voorkennis
hebben ze mijlenver voorsprong wanneer ze nadien
naar het hoger onderwijs stappen.
Dus ja, we mogen trots zijn om een school met zo’n
uniek opleidingsprofiel in Zeebrugge te hebben.
Als enige secundaire school in Zeebrugge mogen we
niet alleen trots zijn op ons uniek opleidingsaanbod,
maar ook op onze begeleiding en ondersteuning.
Ik was al vanaf de eerste weken behoorlijk onder de
indruk van de manier waarop leerlingbegeleiders,
ondersteuners, CLB en leerkrachten als één team
hun leerlingen niet loslaten.
Nooit wordt de hoop opgegeven, steeds weer wordt
gezocht om leerlingen opnieuw kansen te geven en
dit steeds weer opnieuw.
Leerlingen en ouders weten dat wij niet opgeven,
zolang de leerling en hun ouders ook blijven moeite
doen.
Maar pas bij Corona werd helemaal duidelijk hoe
aanklampend ons zorgteam werkt.
De inspecteur viel bijna van haar stoel toen ze
hoorde dat wij 90% aanwezigheid tijdens de online
live-lessen bereiken.
Een geweldig resultaat die nogmaals aantoont hoe
gemotiveerd onze leerlingen zijn, hoe gedreven
onze leerkrachten zijn maar vooral hoe een constant
en nabij opvolgen van leerlingen en een blijvend
appél doen op hun verantwoordelijkheid echt werkt.

want dit maakt ons zo uniek.
Je kunt je als ouder immers geen meer rustige
schoolomgeving bedenken.
En dus moeten onze leerlingen tonen dat ze het
waard zijn om in zo’n buurtschool naar school te
gaan. En dat is niet altijd simpel, immers typisch
aan jongeren is dat ze grenzen gaan aftasten en
experimenteren.
Maar onze leerlingen moeten beseffen dat ze altijd
respect moeten hebben voor anderen, waaronder
de buurtbewoners.
Ook dit is een continue proces van ruimte geven en
bijsturen.
De samenwerking tussen leerlingbegeleiders, de
buurtbewoners, de wijkagent, buurtwerk en de
lagere school zijn hierbij cruciaal. Want samen maken
we nog meer school.
We zijn ook uniek omdat we als enige secundaire
school in de regio een schoolhond hebben.
‘Flack’ deed zijn intrede eind december en sindsdien
is hij de mascotte van de school.
Leerlingen kijken uit om hem tijdens de speeltijd te
aaien, leerlingen worden er rustig door, het brengt
huiselijkheid op school binnen en ook nu moeten
leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen, want
samen moeten we er voor zorgen dat zowel de
schoolhond als alle leerlingen zich goed en veilig
voelen op school

En dit laatste is zo belangrijk, want we leiden
jongeren niet alleen op, we voeden ze ook op tot
volwassenen die hun taak en verantwoordelijkheid
opnemen in de maatschappij waarin we leven.
We zijn ook in onze ligging uniek, immers de
meeste secundaire scholen bevinden zich dicht
bij een stadskern zoals Brugge, Oostende, Kortrijk.
Onze school ligt middenin een rustige dorpswijk,
geflankeerd door de haven.
Er zijn geen jongerencafés of hippe ontmoetingsplaatsen waar jongeren samentroepen of blijven
hangen, er zijn geen andere scholen in buurt die
onze jongeren uitdagen. Er is enkel de buurt en de
haven, en beide moeten we als school koesteren

Leerlingen op stap met schoolhond Flack.

www.zeehavenbrugge.be
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School voor techniek en personenzorg
Wat goed is moet je koesteren, waar kan moet
je bijsturen maar waar nodig, moet je durven
vernieuwen en veranderen.
Zo heeft de coronacrisis ons met de neus op de
feiten gedrukt: het belang van digitale skills.
Leerlingen zijn doorgaans heel gedreven met hun
smartphone, maar het afstandsonderwijs leert ons
dat heel wat leerlingen niet computervaardig zijn en
dat is in de 21e eeuw een cruciale vaardigheid.

zijn, ook dat maakt ons als VTI in de regio uniek.
Schooljaar 2021-2022 zal met COVID-19 in het
achterhoofd weer een uitdagend jaar zijn.
Maar meer dan ooit zijn we er klaar voor.
Ik hoop dat jij als buurtbewoner net als ik trots
bent op “onze secundaire school” en dat je net als ik
wanneer je een vrachtwagen van school ziet rijden,
denkt: Hé dat is er eentje van bij ons!

Dus starten we vanaf september met “iedereen een
laptop”.
Doordat ouders via een 4-jarig huurcontract de
laptop kunnen aanschaffen kunnen we de kosten
voor de ouders spreiden.
Het is onze maatschappelijke opdracht als school
dat elke leerling en zeker ook leerlingen in het
beroepsonderwijs, voldoende vaardig zijn om deftig
met een computer te werken.
De ondersteuning die we krijgen vanuit de lokale
overheden om ook gezinnen die het financieel wat
moeilijker hebben hierbij te helpen, wordt door
iedereen bijzonder gewaardeerd.

AfscheidsBBQ laatstejaars

VTIZEEBRUGGE

school voor wetenschap, techniek en personenzorg
campus Heist - campus Zeebrugge

Leerlinge Maïte, opleiding vrachtwagenchauffeur

Een andere verandering zijn wat ik noem “de meiden”,
door de migratie van campus Heist naar Zeebrugge
zullen voor het eerst bijna 1 op 4 leerlingen meisjes
Redactie: Joël Boussemaere, Dominiek De Nys, Marianne Mertens, Kobus Langedock, Roel Jacobus m.m.v. Erna Vienna, Joke Knockaert.
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Revolutie in zeerobotica		

DEEL 1

Uit “De grote rede” - # 53 / mei 2021
Kobus Langedock / VLIZ
kobus.langedock@vliz.be
Vrijdag 20 november 2020, midden in de tweede
lockdown. Het onbemande vaartuig ‘Adhemar’ heeft
er een dag geluidsmetingen opzitten voor de kust als
het onbemand de haven van Oostende binnenvaart.
Terwijl twee operatoren van het VLIZ Marine Robotics
Center de missie overzien vanuit een controlecentrum
in Oostende, wachten de wetenschappers thuis op de
verzamelde data. Honderd jaar geleden moest een
volledig bemand schip op zee gaan om met een lood
aan een touw de diepte te meten. Momenteel verzamelt
een waaier aan ‘robots’ op elk moment gigabytes aan
data op zee. Mariene robots veroorzaken dan ook een
revolutie binnen het zee-onderzoek. Ze bestaan in vele
maten en gewichten, en ook Vlaanderen zet zijn beste
beentje voor om deze boot niet te missen!

Onbemand vaartuig USV ‘Adhemar’ van het VLIZ

De touwtjes in handen, of in het water, met de
‘ROV’
In tegenstelling tot robots in science fiction films,
lijken mariene robots niet op gemechaniseerde
mensen.
Ze bestaan in tal van vormen en afmetingen, maar
een zaak hebben ze gemeen: ze voeren complexe,
geautomatiseerde taken uit onder, op of boven het
zeeoppervlak.
Een van de hoofdcategorieën zijn de ROV’s, of
Remotely Operated Vehicles. Zoals de naam al
aangeeft, wordt een ROV vanop afstand bestuurd.
De eerste ROV zag het licht in 1953, toen Dimitri

In 1952 ontwikkelden Dimitri en Ada Rebikoff de eerste
onderwater scooter, de ‘Torpille’, die evolueerde tot het
eerste onbemande onderwatervoertuig, de ‘Poodle’.

en Ada Rebikoff, pioniers in onderwaterfotografie,
de POODLE ontwikkelden. Dit mini-duikbootje was
via een kabel verbonden met de bestuurders boven
water en kon dieper, langer en veiliger onder water
blijven dan duikers.
Hoewel nagenoeg elke goedkope speelgoedauto of
vliegende drone draadloos is, hebben zelfs de meest
moderne onderwater ROV’s nog steeds een kabel.
Draadloze besturing gebeurt namelijk via
elektromagnetische golven, en die dringen zeer
slecht door in water.
Water is dan wel een goede geleider voor
geluidsgolven, maar via geluidsgolven kan slechts
een kleine hoeveelheid informatie worden verstuurd,
en bovendien is het bereik beperkt.
Een moderne ROV, zoals ‘Zonnebloem’ van het VLIZ,
is uitgerust met lasers, camera’s, sonars, grijparmen
en vaart met een precisie van een paar centimeter
tot op 1300 meter diepte.
De bestuurder dient dus grote hoeveelheden
informatie uit te wisselen met de robot, wat
draadloos onmogelijk is.
De kabel van ROV Zonnebloem is niet enkel geschikt
voor het doorsturen van informatie.
Het is meteen ook de voedingskabel, waardoor deze
robot in theorie onbeperkt kan blijven opereren.
Uiteraard sleept de robot daardoor ook steeds
vele meters dikke kabel achter zich aan, wat de
bewegingsvrijheid beperkt.
Andere toestellen werken daarom op batterijen
en gebruiken flinterdunne glasvezelkabels als
communicatielink.
Voor snelle, kleine ROV’s die telkens slechts een paar
uur varen, is dat vaak makkelijker.
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meer over zijn positie, en gaat hij aan het rekenen.
Met behulp van interne sensoren die elke beweging
meten, schat de AUV waar hij zich ongeveer bevindt.
De fout wordt, zoals bij een duikboot, steeds groter.
En wanneer de foutenmarge te groot wordt, komt de
AUV naar het oppervlak.
Daar neemt ze een nieuwe “fix”. Het is echter niet
altijd wenselijk dat de robot naar boven komt,
bijvoorbeeld wanneer deze zeer diep zit of onder
het ijs.
In dat geval gebruikt de robot akoestische bakens
(zoals een boei of een schip) om haar positie opnieuw
te bepalen.

De ROV ‘Zonnebloem’ van het VLIZ is uitgerust met lasers,
camera’s, sonars en een grijparm en vaart met een precisie
van een paar centimeter tot op een diepte van 1300 meter

Trossen los: de ‘AUV’
Aangezien de ROV aan een kabel hangt, is ze
steeds afhankelijk van een moederplatform aan het
wateroppervlak en van directe sturingen van de
“piloot”.
Een alternatief is om de robot te voorzien van een
autopiloot.
Die zorgt ervoor dat de robot zelfstandig en zonder
kabel een bepaald vaarpatroon volgt.
In plaats van een ROV, spreekt men dan van een AUV,
een ‘Autonomous Underwater Vehicle’ (of ook wel:
UUV, d.i. ‘Unmanned Underwater Vehicle’).
Gezien de beperkte bandbreedte van het water,
slaan AUV’s de gegevens die ze verzamelen op zodat
de operator die achteraf kan downloaden.
AUV’s hebben tal van voordelen ten opzichte van
ROV’s. Ze kunnen varen waar het moederschip van
een ROV niet kan komen, zoals in ondiep water of
onder ijs.
Ze kunnen zeer diep duiken zonder kilometers kabel
achter zich aan te sleuren.
En ze zijn in staat om wekenlang op zee te blijven
terwijl de onderzoekers rustig thuis zitten.
Maar er zijn ook nadelen.
De meeste positionerings-systemen (GNSS),
waaronder GPS, gebruiken elektromagnetische
golven.
Van zodra een AUV duikt, krijgt deze geen informatie

Door de grote technologische ontwikkelingen
evolueren AUV’s de laatste jaren zeer snel.
Batterijen winnen aan kracht, elektronica wordt
kleiner en netwerken sneller.
Een AUV kan daardoor steeds autonomer, verder en
langer opereren.
De AUV ‘Barabas’ van het VLIZ kan tot 8 uur varen
in dieptes tot 1000m diep, veel dieper dus dan de
Noordzee, met een waaier aan sensoren ‘aan boord’.
De side-scan-sonar kan tegelijk hoge resolutie
sonarbeelden van de zeebodem maken en
dieptemetingen doen.
Een sub-bottom-profiler bekijkt de aardlagen ín de
bodem.
De camera maakt beelden bij minimaal licht, terwijl
dopplersystemen zeestromingen meten, en tal
van andere sensoren de karakteristieken van het
zeewater bepalen.
Met zijn hydrodynamische vorm en krachtige
voortstuwing, kan Barabas aan meer dan 10
kilometer per uur varen.
Dat is in de Noordzee, gezien de zeer sterke
stromingen, geen overbodige luxe.
Maar wat als je geen uren, maar weken of maanden
wilt meten?
Ook daar bestaan AUV’s voor, maar dan met een
alternatieve bouw. Zo zijn er de zogenaamde
‘profilers’: kleine robots die met de stroming
meedrijven en voorzien zijn van een antenne,
sensoren en een pomp.
Door vloeistoffen te verpompen passen ze hun
drijfvermogen aan.
Zo kunnen ze kiezen of ze zinken, drijven, of op een
bepaalde diepte blijven zweven.
Floats hebben geen eigen voorstuwing en gaan
gewoon mee met de stroming.
Daardoor gebruiken ze ook zeer weinig energie en
kunnen soms jaren meegaan.
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Een variatie op de float is de ‘glider’.
Ook gliders stijgen en dalen in de waterkolom door
vloeistof te verpompen.
Alleen gaan ze, dankzij hun vleugels en een roer, ook
vooruit bij het stijgen en dalen.
Ze halen snelheden tot 1 knoop (1,8 km/u). In de
Noordzee is dit te traag om tegen de stroom in te
varen.
Maar in de open oceaan laat hen dit toe om
wekenlang te varen en grote afstanden af te leggen.

De AUV ‘Barabas’ van het VLIZ : kan tot 8 uur varen in dieptes
tot 1000 m en heeft een waaier aan sensoren aan boord

De stuurlui staan aan wal : hier is de ‘USV’
Oceanografie beperkt zich niet tot wat zich onder
het wateroppervlak afspeelt.
Zo maakt de wisselwerking tussen het water en de
atmosfeer een belangrijk deel uit van het onderzoek
naar klimaatsverandering.

DEEL 1

Adhemar vaart op dezelfde manier. Wanneer de
romp onder invloed van de golven beweegt, creëren
de vinnen een voorwaartse snelheid tot 3 knopen of
zo’n 5 km/u.
Deze manier van voortbewegen is niet alleen
efficiënt, ze verloopt ook uitermate stil wat de
USV zeer geschikt maakt voor het meten van
onderwatergeluid.
Niet alle USV’s hebben vinnen.
Voor commerciële en militaire toepassing zijn er
meerdere onbemande systemen op de markt die
in essentie een normale boot zijn, zij het met een
computer of een afstandsbediening aan boord in
plaats van een schipper.
De inzet van onbemande vaartuigen biedt heel wat
voordelen.
Het laat mensen toe om gevaarlijke omgevingen te
vermijden.
Tevens kunnen deze boten efficiënter worden
gebouwd: geen kans op zeeziekte, geen
slaapverblijven, geen keuken, geen sanitair,...
Er zijn natuurlijk belangrijke wettelijke beperkingen.
Net zomin als onbemande auto’s al over de
openbare weg rijden, varen onbemande schepen
nu al zelfstandig door de vaak drukke zeestraten.
USV’s moeten immers aan dezelfde regels voldoen
als reguliere schepen en steeds bewaakt of zelfs
rechtsreeks bestuurd worden door gekwalificeerde
zeevarenden.
Op technisch vlak zijn volledig onbemande systemen
zo stilaan echter wel al mogelijk.

Daarom beschikt het VLIZ ook over een onbemand
oppervlakteschip of Unmanned Surface Vessel
(USV). USV ‘Adhemar’ kan tot weken autonoom op
zee blijven dankzij zonnepanelen en een bijzondere
voortstuwing.
Die laatste bestaat uit twee grote vinnen onder de
romp die doen denken aan de staartvin van een
walvis. De inspiratie om dit soort vinnen in te zetten
bij voortbeweging aan het zeeoppervlak, komt uit
de walvisvaart.
Wanneer de staart van een walvis door de beweging
van de golven op een neer bewoog, kwam het voor
dat het reeds gedode dier alsnog aan een snelheid
tot 1 knoop (circa 1,8 km/u) wegdreef, wat uiteraard
niet wenselijk was.

wordt vervolgd…
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