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4 Nov

Kajuit helper 
steward

Kajuit 
timmerman

Kajuit helper steward koksmaat, 
onder het bakdek aan stuurboordzijde

Nu de huidplaten en leidingen hersteld of vernieuwd  zijn 
moet de houten tussenwand en het binnentimmerwerk nog 
geplaatst en geschilderd worden.



15 februari 4 november



4 Nov

stuurboordzijde bakboordzijde



8 Nov

De polyurethaanharsen zijn aan stuurboordzijde hoofddek uitgehard, de dekplanken kunnen nu gelegd worden. 

De tapeinden, waar de dekplanken aan gemonteerd zullen worden, zijn goed zichtbaar.

Hoofddek

stuurboordzijde



10 Nov

Op het bakdek wordt de “deknadenrubber” alsook de houten tappen op de tapeinden geplaatst.

Deknadenrubber dient om de voegen tussen de 
dekplanken, dus het geheel dek,  “waterdicht” te maken. 
Het vroegere “kalfaten met pek”.



15 Nov
Hoofddek bakboordzijde

Egaliseren hoofddek bakboordkant

Na het egaliseren worden er speciale doeken gelegd en 
kunnen de polyurethaanharsen hierop uitgesmeerd worden. 

(= waterdicht maken van alle stalen buitendekken)



18 Nov

Nadat de polyurethaanharsen gehard zijn op het hoofddek stuurboordzijde 
wordt aangevangen met het definitief plaatsen van de dekplanken.

Waterboorden
rond de 
opening van de 
Grote Mast



18 Nov

Bakdek: De gespoten zwarte nadenrubber tussen de dekplanken
is aan het uitharden, de houten tappen zijn geplaatst op de tapeinden.



21 Nov

Diepgangsmerken op de boeg (bakboordzijde). 
Ook de anodes en enkele spuigaten zijn zichtbaar.



22 Nov

De boorden campagnedek zijn geplaatst, dit volledige dek is effen geschuurd.



22 Nov

Voorbereidingen schilderen boegversieringen.



25 Nov

Volledig herstellen en vernieuwen van de toiletten en douches onder het bakdek aan stuurboord.



12 Dec

De sanitaire installaties, onder het bakdek aan stuurboord, worden geschilderd.



2 Dec

Het bakdek is gelegd, de voegen gevuld en houten tappen 
geplaatst, de helft van het dek is al effen geschuurd.



2 Dec

Op het hoofddek, kant stuurboordzijde, worden de voegen eerst gevuld met een speciale strip 
vooraleer de polyurethaankit tussen deze voegen van de dekplanken gespoten wordt.



9 Dec

De boegversiering stuurboordzijde is klaar.



12 Dec

Het binnentimmerwerk is, na herstelling 
huidplaten, teruggeplaatst.
Het bestek voorziet dat wat hersteld, 
vervangen of vernieuwd werd 
geschilderd moet worden.

Mess kadetten, bakboordzijde

Verblijf kadetten, stuurboordzijde



Het einde van de grondige herstellingswerken aan de Mercator is in zicht. Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de nieuwe dekken. Binnenkort starten we met de eindafwerking, meer 
bepaald met het opfrissen van alle ruimtes benedendeks. Bedoeling is dat deze ruimtes eerst 
‘schilderklaar’ gemaakt worden. Gezien deze werken veel tijd in beslag zullen nemen, doen we een 
warme oproep naar mensen die op vrijwillige basis daarbij een handje willen komen toesteken. Eens 
dat gebeurd is, kan er geschilderd worden en daarna worden de meubels en de museuminrichting 

14 Dec

Oproep van Stad Oostende en V.Z.W. Mercator voor vrijwilligers

De eindafwerking van de Mercator is in zicht. Na de werken aan de buitenzijde, aan de 
dekken en aan de nutsvoorzieningen moeten ook alle ruimtes benedendeks nog 
opgefrist worden. Het Stadsbestuur is daarom op zoek naar 8 vrijwilligers.

Kopie nieuwsbrief Stad Oostende van 14 december 2016.

dat gebeurd is, kan er geschilderd worden en daarna worden de meubels en de museuminrichting 
teruggeplaatst. De schilderwerken zelf gebeuren door een gespecialiseerd decoratiebedrijf, maar 
ook bij het schilderen kunnen we helpende handen gebruiken.
Het Stadsbestuur is op zoek naar 8 vrijwilligers, die telkens in twee ploegen van 4 personen zullen 
werken. De vrijwilligers zullen instaan voor:
het stofvrij maken van alle ruimtes benedendeks;
het opschuren van de houten wanden, opvullen van openingen en gaten en egaliseren;
het afplakken van deuren en vast meubilair.

Heb je een maritiem hart en ben je geïnteresseerd om de handen uit de mouwen te steken? Dan is 
deze oproep iets voor jou! Help ons om deze oude dame in een schitterende toestand af te leveren. 

Stuur snel een mailtje naar jo.dielman@oostende.be



15 Dec

Dekbeslag, luchtkokers, ankers, davits enz… worden afgevoerd om te zandstralen.



15 Dec

De boegversieringen zijn nu aan de beide zijden geschilderd.



19 Dec

Spuiten van deknadenrubber tussen de dekplanken
hoofddek bakboordzijde.



19 Dec

Het hoofddek aan stuurboordzijde is klaar 
om afgeschuurd te worden, 
de deknadenrubber is uitgehard.

De voegen dekplanken, van het hoofddek aan 
bakboordzijde, zijn gevuld met deknadenrubber
en moeten nu eerst uitharden vooraleer op te 
schuren.



19 Dec

Het effen schuren van Het effen schuren van 
de dekbeplanking
hoofddek 
stuurboordzijde.



21 Dec

Enkele lichtkoepels klaar om verder bewerkt te worden.



22 Dec

Het schilderen van de railingen brugdek.



22 Dec Dekbeplankingen op het hoofddek.

Deknadenrubber aan bakboordzijde 
moet nog uitharden.

Dekbeplanking aan stuurboordzijde 
is opgeschuurd.



22 Dec

Fraai opgeschuurde dekbeplanking hoofddek stuurboordzijde Mercator.



22 Dec

De dekplanken liggen op alle stalen dekken Mercator.



Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

EINDE
Samenstelling en foto’s: Rudy Laforce


