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De toekomst van de Mercator begint dinsdag
Dinsdag 29 september wordt een memorabele dag in de geschiedenis van de Mercator: met een
minutieus geplande verhaaloperatie wordt het bekende symbool van de Vlaamse scheepvaart
verplaatst naar de scheepswerf IdP in Oostende. Daar zullen 8 Vlaamse bedrijven een jaar lang
werken aan de grootste renovatiebeurt die het schip ooit kreeg. “De Mercator heeft een rijk
verleden. Met deze operatie geven we het schip ook toekomst”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.
Vlaams minister van Mobiliteit en Toerisme Ben Weyts heeft 3,4 miljoen euro vrijgemaakt voor
een groot onderhoud van de Mercator. Het schip verkeert in zeer slechte staat: er bestaat zelfs
zinkingsgevaar. De werken werden na een objectieve procedure gegund aan scheepswerf IdP in
Oostende. “We kunnen ons niet permitteren om dit geld niet uit te geven”, vindt Weyts. “Zonder
deze investering verliezen we de Mercator, en zo alle verhalen die het schip nog te vertellen
heeft. De Mercator spreekt tot de verbeelding van een heel groot publiek”.
Dinsdag 29 september wordt de bekende driemaster naar de scheepswerf van IdP gesleept. De
verplaatsing van de Mercator is een indrukwekkende operatie, die de samenwerking van een hele
reeks partners vereist. De Vlaamse overheidsrederij VLOOT, de Afdeling Kust, de Stad Oostende,
de Marinecomponent van Defensie, de scheepvaartpolitie, AGHO, Mercator Marina en de vzw
Zeilschip Mercator slaan de handen in elkaar om het historische zeilschip veilig te verplaatsen.
Heel wat jachteigenaars hebben hun ligplaats tijdelijk verlaten om de Mercator doorgang te
verlenen. Kapitein Marc Van der Voort zal samen met zijn bemanning het schip leiden.
De werken aan de Mercator zullen ongeveer een jaar duren. Scheepswerf IdP zal het schip
samen met 7 andere Vlaamse bedrijven onder handen nemen. De investering in de Mercator
vloeit op die manier terug naar de Vlaamse economie. IdP stond trouwens eerder al in voor de
renovatie van een deel van het dek en van de masten (2008-2009). De werf maakt zich sterk er
alles aan te doen om de Mercator zo spoedig mogelijk terug voor anker te laten gaan op haar
ligplaats in het Mercatordok in Oostende.
Minister Weyts heeft opdracht gegeven om in de tussentijd te onderzoeken hoe de Mercator in
de toekomst uitgespeeld kan worden. De resultaten van dit onderzoek worden nog dit jaar
verwacht. “Hoe dan ook blijft de Mercator een visitekaartje voor Oostende en de Vlaamse Kust”.
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