
 

 

 

 
30 jaar RV Belgica: How big is Belgica? 
 
In 2014 bestaat het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip de "RV A962 Belgica" 30 jaar. 
Om die verjaardag te vieren en de RV Belgica bekend(er) te maken bij het publiek, heeft het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) een grootscheepse 
campagne opgezet. De aftrap geven we in het weekend van 17 en 18 mei 2014 met een 
animatiefilmpje, een symposium, een opendeurdag tijdens de Brusselse Havenfeesten... 
 
De RV Belgica waakt dag en nacht over het wel en wee van onze Noordzee. Er komt een pak 
wetenschap aan te pas om die leefbaar en rendabel te houden. Elke Belg heeft er baat bij dat 
de blauwe motor van de Noordzee blijft draaien. Ook als je in het binnenland woont, heeft de 
Belgica invloed op je dagelijks leven. Denk maar aan duurzame visserij, windenergie, 
zandwinning, toerisme. Maar na 30 jaar is er nood aan een nieuw onderzoeksschip - RV 
Belgica II - om de Noordzee blijvend te beschermen, een schip met plaats voor meer 
onderzoekers, nauwkeurige apparatuur en onbemande meetrobots.  
Hoe dat allemaal zit, zie je in het animatiefilmpje How Big Is Belgica  (met dank aan het 
Federaal Wetenschapsbeleid). 
 
Op vrijdag 16 mei vaart de RV Belgica van Antwerpen naar Brussel. Daar komt RV Belgica, 
samen met andere schepen waaronder de Stern, rond 17.00u bij de Heembeekkaai aan. 
Zaterdag 17 mei houden wetenschappers een symposium waarbij ze het belang van RV 
Belgica, en de mogelijke opvolger, toelichten. 
 
Maar het grote publiek zal natuurlijk ook betrokken worden! Op zondag 18 mei zal RV 
Belgica openstaan voor iedereen tijdens de Brusselse Havenfeesten. Je kan aan boord komen 
en kennis maken met de Belgische mariene onderzoekers. Wetenschappers van de 
Universiteit van Gent, het ILVO, het INBO, de FOD Economie, Defensie en natuurlijk het 
KBIN – OD Natuurlijk Milieu, leren je de wondere wereld van het zee- onderzoek kennen. 
En natuurlijk lichten we een tipje van de sluier over de nieuwe Belgica! 
 
Iedereen is welkom op de RV Belgica van 10.00u tot 17.00u (en tot 19.00u op de kaai) op de 
Van Heembeekkaai (nabij de Van Praetbrug en de Royal Yacht Club). Je kan de 
evenementen weldra ook volgen op Facebook en op Twitter! 
http://www.feestindehaven.be/ 
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