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05 Sep

Zicht vanaf het campagnedek, 

de tapeinden zijn beschermd.

Voorkant bakdek



08 Sep

Kajuit hospitaal, het binnen timmerwerk 

is bijna volledig geplaatst.
Kajuit kadetten, na de anti-roestlaag binnenkant 

huidplaten kan het binnen timmerwerk herplaatst 

worden.



Na de primer krijgen alle metaalverbindingen een 

bijkomende verflaag vooraleer de volgende verflaag 

aangebracht wordt. (verschansing aan bakboord)            
(8 september) 

De verschansing aan stuurboord heeft 

de 2de verflaag gehad.    (9 september)



09 Sep 2de en 3de verflaag , bestaat uit een epoxy-coating versterkt met glasschilfers

Roer met het schroef goed ingewikkeld. Boeg met de ingepakte boegversieringen.



12 Sep

Na het schilderen van de metalen 

I-profielen onder het bootdek wordt 

gestart met het terugplaatsen van de nieuwe 

dekplanken. 14 september



14 Sep

De oneffenheden van het 

campagnedek werden geëgaliseerd.



15 Sep

Glasvezelmatten waarop de polyurethaanharsen 

worden uitgesmeerd en hard worden. 

Het campagnedek wordt dankzij die harsen 

waterdicht gemaakt. Alle dekken van het schip 

zullen zo behandeld worden.
Ook de opstaande randen, hier het geheel van 

verluchtingsroosters op het dek, worden met 

polyurethaanharsen (2 lagen) behandeld  (20 september)



16 Sep

Het binnen timmerwerk wordt verder afgewerkt

Mess kadetten bakboordzijde, onder de zitbank zijn er 

twee ventilatieopeningen gemaakt. Op de Mercator zijn 

nu luchtdroginstallaties geplaatst, zo zal het schip met zijn 

inboedel beter geconserveerd kunnen worden.
Kajuit luitenant stuurboord



19 Sep

Vierde verflaag romp bovenwatergedeelte (voorsteven).



19 Sep

Vierde verflaag verschansing middendek stuurboordzijde



20 Sep

Voorbereiding van definitieve 

verflaag verschansing stuurboord. Op het brugdek worden glasvezelmatten 

geplaatst, daarna kunnen de 

polyurethaanharsen uitgesmeerd worden.



22 Sep

Vijfde en definitieve witte verflaag 

bovenwatergedeelte Mercator

Verschansing stuurboord

Romp stuurboord, 

bovenwatergedeelte



22 Sep

Uitstrijken van de eerste laag polyurethaanhars op het brugdek.



22 Sep

Volledige dekbeplanking van het bootdek.



26 Sep

De zware plasticfolie is weggenomen, de mooi geschilderde romp komt te voorschijn.



26 Sep

De waterlijn is afgeplakt onderaan de romp.



26 Sep

Start afbraak steiger bovendeks.



28 Sep

De waterlijn wordt met een verfrol geschilderd.



29 Sep

Ook de zwarte sierboorden worden terug op de boeg en verschansingen geverfd.



30 Sep

Het vroegere kalfaten en breeuwen (naden vullen met pek) van de dekplanken wordt nu moderner aangepakt. 

Met een speciale professionele kit  “ deknadenrubber” worden de voegen (naden) opgevuld.

Als eerste dek wordt het bootdek aangepakt.



30 Sep

De eerste zinkanodes zijn geplaatst. Er zullen 48 anodes geplaatst worden aan de 

Mercator. De bedoeling plaatsing anodes is om de metalen delen onder water te 

beschermen tegen galvanische corrosie. Hierdoor worden eerst de anodes aangetast 

en beschermen zo de meer “duurdere metalen”, zoals roer, schroef en rompplaten. Een 

anode wordt dan ook een opofferingsanode genoemd. Gewicht één zinkanode: 12 Kg.



RESTAURATIEWERKEN OP SCHEMA, DRIEMASTER VERWACHT IN APRIL 2017
JOURNALIST: LEEN BELPAEME

Nog likje verf en Mercator is terug.

De restauratiewerken vlotten goed. Alleen wordt de Mercator nu nog van een likje verf voorzien 

De Mercator is ondertussen al bijna een jaar verdwenen uit het stadsbeeld in Oostende. Het schip zal, zo maakte 

de stad gisteren bekend, pas tegen april 2017 terug op zijn vertrouwde stek te zien zijn. De restauratiewerken 

zitten op schema, maar door de moeilijke tocht van de scheepswerf tot aan het stadhuis kan dit pas in het 

voorjaar doorgaan. Eind september 2015 verhuisde de Mercator naar de achterhaven voor een grondige 

Dagbladartikel Het laatste Nieuws, editie West en Middenkust van  14 september 2016.

Ter Info: een persbericht

voorjaar doorgaan. Eind september 2015 verhuisde de Mercator naar de achterhaven voor een grondige 

renovatie. Het schip door de sluis loodsen, bleek geen gemakkelijke opdracht. Eind september 2015 verhuisde 

de Mercator tijdens een grootscheepse operatie naar de achterhaven voor een grondige renovatie. Op de 

scheepswerf IDP wordt ondertussen al maanden hard gewerkt om onder meer de romp volledig te herstellen, de 

verwarmingsinstallaties te plaatsen en het dek te vernieuwen. De werken schieten dus goed op, maar toch zal het 

pas tegen april 2017 terug voor het stadhuis aanmeren. "In de laatste fase worden de masten opgetuigd en dat 

kan pas half oktober gebeuren. Deze werken zullen zeker nog een maand in beslag nemen. Eind november zou 

de Mercator klaar zijn, maar dan zal het te laat zijn om de tocht nog af te leggen. Bij het vertrek hebben we 12 

uur nodig gehad, in de winter is er te weinig daglicht om de operatie vlot te laten verlopen. We hebben dan 

maar beslist om te wachten tot april 2017. We zullen tegen dan ook alle werken uitgevoerd hebben om het schip 

klaar te maken voor bezoekers", licht Jo Dielman toe, voorzitter van vzw Zeilschip Mercator.



Laag verf

Het schip krijgt nog een nieuwe laag verf, al was dat oorspronkelijk niet voorzien. 

"We leggen als stad 80.000 euro bij zodat het schip opnieuw mooi geschilderd is. DAB Vloot levert de verf. De 

werken waren oorspronkelijk niet opgenomen in de kosten van 3,4 miljoen euro", zegt burgemeester Johan Vande 

Lanotte (sp.a). De kans is groot dat de Mercator tegen dan ook eigendom is van de stad Oostende. Het schip is 

sinds 1988 eigendom van de Vlaamse Overheid, maar er lopen gesprekken over een overdracht. "Ik zie weinig 

redenen waarom dat niet zou lukken", zegt de burgemeester nog. Er wordt nu al met een werkgroep bekeken hoe 

de uitbating van het schip kan gemoderniseerd worden.

"Onder meer de ticketing wordt bekeken en we willen ook meer merchandising voorzien. Daarnaast bekijken we 

de mogelijkheden om het schip voor een stuk rolstoeltoegankelijk te maken. Mits kleine ingrepen zou het moeten de mogelijkheden om het schip voor een stuk rolstoeltoegankelijk te maken. Mits kleine ingrepen zou het moeten 

lukken om rolstoelgebruikers tot op het dek te krijgen en eventueel zelfs naar beneden te brengen met een 

traplift", zegt Jo Dielman. De vaste tentoonstelling komt terug. "Bij de terugkomst voorzien we ook een 

thematentoonstelling en een fotoboek over de restauratiewerken", zegt de voorzitter nog.

Afwerking

Op de scheepswerf verlopen de werken volgens schema, maar zaakvoerder Philippe De Vestele wil niets 

overhaasten. "We krijgen nu één kans om het schip grondig aan te pakken, het heeft dan ook geen zin om 

bepaalde stappen te overhaasten. Het schip zal opnieuw te water gelaten worden als alle werken aan de dekken 

klaar zijn. Momenteel wordt de houtbedekking terug gelegd, de cabines worden afgewerkt en de romp wordt 

geschilderd. We zitten in een afwerkingsfase. Het is wel leuk om te zien hoe de Mercator zijn oude glorie 

terugkrijgt", zegt De Vestele nog.



Het campagnedek bijna volledig gelegd, nog de boorden aanpassen.
30 Sep

EINDE
Samenstelling en foto’s: Rudy Laforce


