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Vlaanderen schenkt de Mercator aan Oostende
Vlaanderen schenkt de Mercator aan de Stad Oostende. Vlaams minister van Mobiliteit en
Toerisme Ben Weyts en burgemeester Johan Vande Lanotte hebben de overdracht
officieel bezegeld aan boord van het iconische zeilschip. “We dragen de Mercator over in
tiptop conditie”, zegt Weyts. “We hebben net nog 3,4 miljoen euro geïnvesteerd in een
grondige restauratie. Nu kan de Stad Oostende de Mercator meer dan ooit uitbouwen als
een toeristische topattractie”.
De Mercator is in oude glorie hersteld. Vlaams minister van Mobiliteit en Toerisme Ben
Weyts investeerde 3,4 miljoen euro in de grootste onderhoudsbeurt die het iconische
zeilschip ooit kreeg. In 2009 was er overigens ook al eens 1 miljoen euro vrijgemaakt voor
herstellingen. Op de terugweg van de scheepswerf van IdP naar de vaste stek van de
driemaster in het Mercatordok werd er halt gehouden voor een historische ceremonie,
waarbij het zeilschip officieel werd overgedragen aan de Stad Oostende.
“De Mercator is een geweldig visitekaartje voor de Vlaamse Kust en de Stad Oostende”, zegt
Vlaams minister van Mobiliteit en Toerisme Ben Weyts. “Ik wil dat dit unieke zeilschip
sterker wordt ontwikkeld als een echte toeristische topattractie. Vlaanderen schenkt de
Mercator aan Oostende, omdat de Stad het beste geplaatst is om deze toeristische troef uit
te spelen. De Mercator wordt meer dan ooit het vlaggenschip van de Kust”.
“Het is een mooie dag voor Oostende”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. “Dankzij
de inspanningen van veel mensen, van de middelen van de Vlaamse overheid tot de inzet
van de vele vrijwilligers, ziet de Mercator er weer prachtig uit. Er is een tentoonstelling aan
boord die het verloop van de werken in beeld brengt. Ik ben erg blij dat we de Mercator
definitief kunnen ‘verankeren’ in onze stad. Oostende heeft er weer een toeristische
topattractie bij”.
De Mercator keert op woensdag 29 maart terug in het Mercatordok, waar het schip nog
vele jaren symbool kan zijn voor onze rijke maritieme traditie en het nautische verleden van
Vlaanderen.

Een korte terugblik:
De Mercator werd zo’n 85 jaar geleden gebouwd op de Schotse werf Ramage en Ferguson.
De constructie van het schip kostte toen 9,5 miljoen Belgische frank aan de Belgische Staat
(ca 235.500 euro). In 1931 ging het zeil- en opleidingsschip in de vaart. Er volgde een
bewogen geschiedenis. Onder vele succesvolle zeereizen heeft de Mercator ook 2
spraakmakende expedities in haar logboeken staan:. de reis van 1935 (toen de Mercator 2
reuzengrote beelden van het Paaseiland naar België bracht) en de reis van 1936 (toen de
Mercator het stoffelijk overschot van Pater Damiaan vanuit Panama terug naar huis bracht).
In 1947 kwam het vaartuig door de oorlogsjaren zwaar gehavend terug naar Antwerpen. Na
grondige herstellingen kwam het vaartuig opnieuw in de vaart als opleidingsschip voor de
kadetten van de Hogere Zeevaartschool. Haar carrière als opleidingsschip eindigde
definitief in 1960. De toenmalige beleidsmakers beslisten om de Mercator te behouden en
uit te baten als museumschip. In 1995 kreeg de Mercator via een beschermingsbesluit het
statuut van monument met ligplaats in Oostende, waar de Mercator al sinds 1964 haar
vaste stek heeft.
Vandaag
Anno 2016 zijn maritieme opleidingen en wetenschappelijk onderzoek nog steeds actueel.
Vlaanderen beschikt ondertussen over tal van vaartuigen die deze taken kunnen
overnemen. De opvolging is dus verzekerd.
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