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Voorwoord:
Het Masterplan Duurzame Visserij is een begrip geworden voor de Nederlandse platvisvloot. Het is
een uniek voorbeeld van samenwerking, visie en ondernemerschap, gemixt met een hoge dosis
doorzettings-vermogen en enthousiasme. Dat enthousiasme werd voor een groot deel gevoed door
Frans Veenstra, innovatiemanager van MDV en schrijver van dit rapport. Toen we in 2010 aan het
begin stonden van dit project was één ding duidelijk: er moest wat gebeuren in de visserij. De rek
was er geheel uit, de kosten lagen al jaren ver boven de opbrengsten. Bedrijven raakten in
faillissement of saneerden, of werden overgenomen door grote reders. Verder was het imago van de
visserij op het gebied van duurzaamheid niet geweldig te noemen. De stemming was mineur en er
werd niet meer gedacht aan investeren, laat staan aan innoveren. Crisisberaad volgde op
crisisberaad maar instant-oplossingen waren niet voorhanden. In deze setting is MDV ontstaan. Een
initiatief vanuit de toenmalige kenniskring platvisvisserij die maandelijks op het kantoor van Flynth
adviseurs en accountants te Urk bij elkaar kwam. In 2010 is een convenant getekend tussen Flynth,
Gemeente Urk, WUR Landbouw Economisch Instituut en Scheepsbouw Nederland. De samenwerking
was een feit. Er is vervolgens gewerkt volgens een proces van trapsgewijze opschaling van het project
met als doel een transitie naar een nieuw en duurzaam verdienmodel voor de visserij. Vanuit een
draagvlakonderzoek is een haalbaarheidsonderzoek gestart en op basis van de aanbevelingen uit het
haalbaarheidsonderzoek is het innovatieproject MDV-1 naar voren gekomen. De realisatie van een
pilotschip dat moest beantwoorden aan de eisen op gebied van brandstofverbruik,
arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Alle mogelijke innovaties moesten worden beoordeeld en
afgewogen. Uiteindelijk is het pilotschip MDV-1 de ‘Immanuel’ met succes gerealiseerd. Niet in de
laatste plaats door de hechte samenwerking van bestuur, werkgroepen, vissers, ministerie en
scheepsbouwers. Het enthousiasme van Frans Veenstra heeft ons meermalen op de been gehouden
en met z’n allen is dit prachtige idee concreet gemaakt. Inmiddels vaart het pilotschip al weer twee
jaar met goede resultaten. De doelen zijn bereikt en er wordt nu gewerkt aan een verdere transitie
binnen de sector. Want het uiteindelijke doel is dat het nieuwe concept zijn navolging gaat krijgen.
Daarbij blijft binnen het MDV het woord ‘innovatie’ een kernbegrip. De opgedane kennis moet
gedeeld worden. Dit rapport draagt daaraan bij.
Auke Hoefnagel
Voorzitter Stichting Masterplan Duurzame Visserij
Urk, juli 2017
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Samenvatting
In 2006 riep de Taskforce Duurzame Visserij, “Vissen met tegenwind” (LNV, Directie Visserijen,
Productschap Vis) de ondernemers op met de maatschappelijke veranderingen om te gaan en met
substantiële verbeteringen te komen voor hun bedrijfsrendementen en imago. De belangrijkste
opgave was te komen tot nieuwe verdienmodellen en tegelijkertijd te werken aan een in alle
opzichten duurzame visserij, het maatschappelijk ondernemen. Het betreft met name het reduceren
van de kosten in de sector, het verminderen van de effecten van de visserij op de natuur en het
verbeteren van de opbrengsten door meer in te zetten op kwaliteit. Dit was/ís in toenemende mate
noodzakelijk voor het behoud van maatschappelijke acceptatie van de visserij in Nederland. Deze
opgaven vonden plaats in een tijd dat de omgeving van de visserij sterk in beweging was en met hoge
olieprijzen en lage visprijzen. Om de visserij in dit transitieproces te faciliteren werden met
overheidssteun “Kenniskringen Visserij” georganiseerd, waar vissers met visserijonderzoekers
tezamen kwamen om ervaringen te delen en kansrijke innovaties te bespreken. Hier ontstond het
idee (2010) om tot een revolutionair nieuw scheepsontwerp te komen met een substantieel laag
brandstofgebruik, aantoonbaar duurzaam en met prijsbestendige verdienmodellen. Het Masterplan
Duurzame Visserij was geboren (MDV). Middels diverse onderzoeken/publicaties werd er eerstens
draagvlak gecreëerd en de (financieel)technische haalbaarheid geduid (2010-2012). Dit resulteerde in
het projectvoorstel MDV fase 3, Pilot Innovatief Visserijschip (febr. 2012). Dit leidde tot een
subsidiebeschikking (EZ,EU; maart 2013) voor de MDV hoofdinnovatiepijlers en in sept 2013 kon fase
3 van start gaan. Resulterend in een bestekontwerp en de bouw van het pilotschip (mei 2014 – juni
2015). Op 5 juni 2015 vond de overdracht plaats van het innovatieve pilotschip, de MDV-1
IMMANUEL, een 30 x 8.60 m Noordzee kotter, zowel geschikt voor twinrigging (doelsoort schol) als
de ontwikkeling van twinrigpulse tuigen (doelsoorten schol & tong).
Vanuit innovatie-, ontwerp- en bouwperspectief wordt door de MDV innovatiemanager ingegaan op
de keuzes en resultaten in de praktijk. Vele scheepsbouwkundige innovaties, groen en rijp, passeren
de revue. Enerzijds getoetst op bijdragen aan het MDV positief verdienmodel, het groen(er) visserij
imago en realistische terugverdientijden. Anderzijds moeten het duurzame innovaties zijn, die zich in
de (inter)nationale scheepvaartwereld reeds bewezen hebben en in 12 maanden bouwtijd
gerealiseerd kunnen worden. Zodat van scratch af aan met het pilotschip geld verdiend kan worden
en duidelijk worden waarom dit innovatieve project wel slaagt waar vele projecten in schoonheid
sterven.
Dit heeft geresulteerd in een vergaande toepassing van een 5-tal hoofdinnovatiepijlers
(rompvormoptimalisatie, energiearme installaties, hybride constructies, Vissen voor de Markt,
twinrigpulse vistuigen) en vele sub-innovaties (leds, warmte-accu, milieuvriendelijke antifouling,
automatisering visverwerkingslijn). De boven- ,onderwatervormen en duurzame installaties van het
schip zijn aansprekend en in vele (inter)nationale vakbladen uitvoerig beschreven. De gestelde MDV
doelen (brandstofbesparing, goed zeegaand platform, geen visverlet) worden in de praktijk
ruimschoots gehaald en in de periode jan 2016- mei 2018 wordt op basis van wetenschappelijk
verantwoorde MDV onderzoekprotocollen, volop gewerkt aan de doorontwikkeling van de
twinrigpulse vistuigen (visnamigheid, selectiviteit) en een verdergaande automatisering van de
visverwerkingslijn (verkorte koelketens, mechanisch strippen en sorteren van platvis). Dat het MDV
project en MDV-1 pilotschip op alle fronten innovatief is gebleken bleek uit de toegekende KNVTS
prijs “Schip van het Jaar 2016”, een jaarlijks prestigieuze Nederlandse scheepsbouwprijs voor het
meest innovatieve Nederlandse ontwerp, bouw en in de vaart brengen van een nieuw (visser)schip.
Ook de innovatieve samenwerking van familiebedrijven, visserijbedrijven en overheid alsmede
werven en toeleveranciers is erkend geworden door toekenning van de “Onderneming van het
jaarprijs 2016 ( Bedrijvenkring Urk). Met name wordt de getoonde en innovatiedrang in/van de
visserijsector benoemd, welke al jaren door MDV Beheer BV wordt gestimuleerd en uitgedragen om
tot een duurzame vlootvernieuwing te komen van de Nederlands Noordzee kottervloot, de MDV
transitie doelen 2016-2020.
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1. MDV Vertrekpunten en doelen, fase 1-3 2010-2016
Door de 2008 crisis bleken er steeds meer visserijbedrijven in financiële problemen te zijn gekomen,
ook vanwege de hoge olieprijzen en lage visprijzen alsmede de verouderende kottervloot. Vanuit dit
gegeven is in 2010 het Memorandum Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, Masterplan Transitie
Visserijvloot. Deze fase betrof een 1e draagvlakonderzoek, vervolgens doorontwikkeld tot een breder
transitie initiatief: ecologisch en economisch duurzame ontwikkeling van de gehele visserijsector.
Dit initiatief is vervat in het Masterplan Duurzame Visserij (MDV) met een aantal concrete
vertrekpunten en transitie randvoorwaarden en reële perspectieven voor de Nederlandse
platvisvloot, ook bij fluctuerende prijzen.

-radicale verduurzaming door herstructurering en modernisering platvis kottervloot
-actief werken aan een betere markt voor platvis en het opwaarderen scholprijzen
-imagoverbetering visserman als goed beheerder van de Noordzee visbestanden

Tabel 1 MDV fase 1 randvoorwaarden verduurzaming platvisvloot 2010

De overheid, sector en vele belangenorganisaties reageerden direct enthousiast, ook omdat de MDV
initiatieven naadloos aansloten bij de conclusies van de Taskforce Duurzame Noordzeevisserij (2006).
Waarin een lans werd gebroken om de visserijvloot te herstructureren en zoveel mogelijk duurzame
(scheeps)technieken toe te passen. Dit is in het 2e MDV haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt,
resulterend in prijsbestendige businessmodellen, geheel passend binnen de MDV visie voor het
Nieuwe Vissen. Een Stuurgroep Masterplan coördineerde deze 2e fase (2010-2012). Aan de
onderzoekwerkzaamheden werkten acht werkgroepen mee, die op verschillende terreinen de
haalbaarheid van het MDV plan onderzochten, met de focus op: duurzaamheid, politiek, bestuur,
financiering, aanwending oude schepen, wetenschappelijk onderzoek, technieken en
toekomstbestendige regelgeving.
Behalve de businessplannen zijn eveneens de mogelijkheden bestudeerd voor de kosten-efficiënte
bouw van duurzame Noordzee vissersschepen en een ingrijpende vlootvernieuwing. Deze fase was
mede mogelijk gemaakt met pre-competitieve ondersteuning van het Visserij Innovatie Platform
(EVF subsidies). De conclusies zijn in februari 2012 aan de sector gepresenteerd en middels een
uitgebreid Projectvoorstel MDV fase 3 bij het ministerie EZ ingediend. Met dit MDV pilotproject
wordt het bewijs vergaard, dat een vlootvernieuwing economisch haalbaar is en waarmee voldaan
wordt aan de (maatschappelijke)duurzaamheidseisen.

MDV transitieproces en in de vaart brengen van pilotschip 2010-2012

In die zin was/is er sprake van een visserijproefproject met een innovatief scheepsontwerp, nieuwe
vistuigen en nieuwe benadering voor het “Vissen voor de Markt”, de MDV fase 3 (sept 2013-dec.
2015) met van te voren vastgestelde financiële- en ontwerprandvoorwaarden.
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-sector ontwerpt/bouwt een innovatief, duurzaam visserschip
-voor de toe te passen innovaties is 2 mln. euro beschikbaar (EVF)
-voor en door de sector zelf uitgevoerd met ontwerp en onderzoekfases
-iedereen kan participeren met kapitaal
-opgedane kennis wordt breed gedeeld

Tabel 2 MDV financiële & ontwerprandvoorwaarden 2013

Na het in de vaart brengen van het pilotschip en de terugkoppeling naar de stakeholders, begint de
MDV fase 4, onderzoekfase (jan. 2016- mei 2018), waarin de hoofdinnovatiepijlers in de praktijk
gevolgd worden, met name de doorontwikkeling van de nieuwe visverwerkingslijn en de nieuwe
twinrigpulse tuigen. De ontwerp-, bouwvoortgang en tussentijdse praktijkresultaten werden/worden
regelmatig naar de sector gecommuniceerd, zowel via visserijbijeenkomsten en op visserijscholen
alsmede de interactieve MDV website (www.masterplanduurzamervisserij.nl).
Voor het efficiënt uitrollen van MDV fase 3 (én 4) en het verantwoord inzetten van de
innovatiesubsidies is een Stuurgroep opgericht (stichtingsvorm), ondersteund met multi- en
interdisciplinaire (onderzoek)kennis en praktijkervaringen.

Stuurgroep en deelname bedrijven MDV fase 3 2013-2015

Om het MDV gedachtengoed voor verschillende stakeholders (publiek, privaat, ngo’s) succesvol te
laten worden, kunnen/mogen alle partijen interactief participeren en meedenken/-doen in de
ontwikkelingsfases. Het MDV gedachtengoed is pas succesvol als er, tijdens en na afloop,
daadwerkelijk een brede samenwerking op gang is gekomen en een Noordzee visserij transitie is
bewerkstelligd.
-transitie kottervisserij naar meer duurzaam vissen
-met innovaties structurele kostenbesparingen realiseren
-aantoonbare duurzaamheid en positieve verdienmodellen
-samenwerking en kennisdelen

Tabel 3 Focus verduurzaming visserijvloot MDV fase 3

Onder de vlag van MDV heeft de Nederlandse visserijsector in fase 3 een pilotschip gebouwd met
aansprekende innovaties, die leiden tot de gewenste sociale, ecologische en economische
duurzaamheid (People, Planet, Proft). Deze innovaties betreffen nieuwe en nog niet eerder in de
visserij toegepaste concepten en processen zoals nieuwe vistuigen, nieuwe, energiezuinige
voortstuwingstechnieken en nieuwe ver- en bewerkingsmethoden. Hierbij wordt rekening gehouden
met de laatste stand van zaken van ‘’groene’’ scheepsbouwtechnieken en voortschrijdende
operationele (keten)zaken. Uiteraard wordt de opgedane kennis vanuit de Nederlandse
innovatieprojecten meegenomen (EVF,2006-2012). Het project moet veel uitstralingseffect hebben
naar de visserijsector in Nederland en omringende landen en naar sectoren buiten de visserij. In het
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MDV project zijn educatie en kennisontsluiting wezenlijke onderdelen voor het (door)ontwikkelen op
weg naar een duurzame platvisvisserij. Het transitieproces naar een duurzame visserij is deels een
gestuurd proces, waarin fasen kunnen worden onderscheiden en deels een proces, waarin de markt
zijn eigen dynamiek ontwikkelt.
2.) MDV Gedachtengoed, innovatief denken en doen
Om van een innovatief idee naar realisatie van een revolutionair innovatief vissersschip te komen, is
multidisciplinaire samenwerking essentieel. Helemaal in een MKB omgeving en met een
economische crisis. De Nederlandse platvis visserij kenmerkt zich door vele kleinschalige
familiebedrijven. Innovatief denken zit de visserman in de genen. Velen staan open voor nieuwe
ontwikkelingen, maar men houdt het wel vaak voor zich. Totdat de economische crisis toesloeg. Vele
bedrijven zijn in de rode cijfers gekomen en de Noordzee vloot is aan het verouderen. In de visserij
werden, in navolging van de veehouderij, Kenniskringen opgericht. “van, voor en door vissers” die
elkaar regelmatig spreken en innovaties willen delen. In de Urker Kenniskring werd voor het eerst het
MDV gedachtengoed besproken, het in de vaart brengen van een ultra energiezuinig pilotschip en
duurzame vlootvernieuwing. Een idee van schipper Klaas-Jelle Koffeman (2010); zijn initiatief, welke
op voorhand goed is voor de visserman, de Nederlandse scheepsbouw en het milieu, werd
aanvankelijk door velen met veel scepsis ontvangen. Een werkgroep Masterplan Duurzame Visserij
(MDV) werd in het leven geroepen, ten eerste om draagvlak te creëren en de financiële en
technische haalbaarheid te toetsen.
Deelnemers werkgroepen MDV fase 2
o Herman Vermeer (OMFL)
o Hendrik Romkes (UK 88)
o Willem Brands (LT 162)
o Agnes Leewis (Productschap Vis),
o Ton IJlstra (Min. LNV)
o Bert de Vries (Scheepsbouw
Nederland)
o Richard Martens (KK Transitie Zuid)
o Philip ten Napel (PN)
o Kees Taal (LEI Wageningen UR)
o Auke Hoefnagel(Flynth),
o Pieter Romkes (Flynth)
o Jaap Luchies (MKB Adviseurs)
o Frans Veenstra (IMARES
Wageningen UR)

Betrokken partijen MDV Fase 2
Kenniskring Slim
Ondernemen
o Kenniskring Transitie
Zuidelijke Noordzee
o LEI Wageningen UR
o GIBO Groep Accountants en
Adviseurs
o MKB Adviseurs
o Scheepsbouw Nederland
o Ontwikkeling Maatschappij
Flevoland
o Productschap Vis
o VisNed
o Nederlandse Vissersbond
o Visserij Innovatie Platform
o Ministerie van LNV
Commissie van toezicht
o Stichting De Noordzee
o Jaap Hennekeij
o Bestuurlijk Platform
o Jelle Stienstra
Visserijgemeenten en
provincies
o Vele visserijbedrijven,
toeleveranciers
Tabel 4 Deelnemers MDV haalbaarheid studie fase 2 2011-2012

De ultieme MDV doelstelling was om economisch & ecologisch zo duurzaam mogelijk
verdienmodellen te ontwikkelen voor de Noordzee platvisvisserij. Voor de bouw, het in de vaart
brengen en 3 jaar exploiteren van het eerste duurzame pilotschip (MDV1), MDV fase 3, is de
Stichting MDV opgericht, tevens beheer bv. met ondernemers uit de praktijk en multi-disciplinaire
expertises (bestuurlijk, visserij, techniek, financieel, communicatie).
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Betrokken ondernemers MDV fase 3:
o Wilma BV (UK194,NG19)
o Klaas Kramer (UK202)
o HoekmanShipbuilding BV
o Padmos
o Flynth adviseurs en accountants
o Olde & Ten Napel consultancy
o LEI Wageningen UR
o VFC, Veenstra Fisheries Consultancy
Tabel 5 Visserijondernemers MDV fase 3 2013-2015

Centraal staan de 3 K’s: Kwaliteit van de Werkplek (Arbo), Kwaliteit van het Milieu (Duurzaamheid)
en Kwaliteit van het Product (Verdienmodel), de 3 P’s (People, Planet, Profit). Om de beoogde MDV
doelen en transitie zo snel mogelijk zichtbaar te maken, was een 1e pilotschip ten zeerste gewenst.
Dit betekende wel ,dat diverse innovaties die zich binnen/buiten de visserij nog niet bewezen hadden
afvielen.

van “rijp & groene” innovaties naar “proven” technieken

Voor de ontwerp- en bouwfase werd door het MDV bestuur een innovatiemanager aangesteld
(Kotter2000), zowel voor technische ondersteuning en bij de keuze van subsidiabele
hoofdinnovatiepijlers als ook voor het opstellen en begeleiden van het MDV onderzoekprogramma
2016- mei 2018. Tijdens en na de bouw van het MDV1 pilotschip, was er veel belangstelling en media
aandacht en nog steeds. Niet alleen voor de beoogde (visserij)technische prestaties, maar ook hoe
MDV van innovatief denken tot realisatie is gekomen. Belangrijke succesfactoren zijn de
multidisciplinaire samenwerking (Ondernemers, Overheid, Onderzoek) en de innovatieve publiekprivate financiering. Een dergelijk transitieproject kan een MKB bedrijf alleen niet dragen. Essentieel
is uiteraard ook de opdracht van twee Urker familiebedrijven (Kramer, Romkes) om dit schip onder
de vlag van MDV Beheer BV in de vaart te brengen en 3 jaar te exploiteren. Deze samenwerking,
bundeling van Nederlandse , Noord en Zuid, visserij(scheepsbouw)ervaringen én het Kennisdelen
hebben daadwerkelijk geleid tot het uitrollen van het MDV gedachtengoed (als je niet kan delen
(idee), kan je ook niet vermenigvuldigen (doen)).
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3.) MDV Programma van Eisen en keuze innovatiepijlers 2010-2014
Om vanuit de MDV transitie gedachte tot een efficiënte kottervloot te komen, zowel in termen van
productiviteit als milieuprestaties, is een geheel innovatief vissersschip gewenst. Het MDV
Programma van Eisen (PvE) was van begin af aan zeer ambitieus.
1.) voor het nieuw ontwerp 80 % energiebesparing en maximale emissie-, impactreductie t.o.v.
traditionele boomkorkotters met wekkertuigen
2.) aantoonbaar duurzaam (voor)ontwerp en bouw(2012-’15) alsmede exploitatie pilotschip(20162018); leidende tot duurzame vernieuwing/transitie Noordzee platviskottervloot (seriebouw)
3.) jaarrond, positief verdienmodellen middels lage investeringskosten en substantieel lage
operationele kosten, marktgericht vissen met introductie nieuwe twinrigpulse vismethode
(schol&tong),

Tabel 6 Programma van Eisen pilotschip in MDV fase 1,2

2010-2012

Zowel in de voorontwerp- als bestekfase zijn vele scheepsbouw duurzaamheidsinnovaties gewikt en
gewogen. Het ontwerp van het pilotschip werd in eerste instantie gedreven door substantiële
energiebesparingen, waardoor tevens maximaal wordt bijgedragen aan de scheepvaart
emissiereductie (in 10-15 jaar 80 % minder t.o.v. 2012) en politieke klimaatdoelstellingen (naar
energieneutraal). Behalve technisch lag de focus ook op meer duurzaam vissen en visserijtechnieken.
Echter het MDV project heeft geen ‘’trial&error”aanpak, maar wordt er een pilotschip mee beoogd,
waarmee na de proefvaarten gelijk geld verdiend kon worden en er geen sprake was van visverlet
door teveel kinderziektes. In de maritieme wereld ziet men vaak dat op technische deelgebieden
geïnnoveerd wordt en het totaal ontwerp afgeleid is van bestaande referentieschepen. Maar voor de
MDV gewenste duurzaamheidstransitie (ecologie, economie, sociaal) is een geheel nieuw en
aansprekend concept noodzakelijk met innovaties die in de visserij nog niet zijn toegepast, zoals
nieuwe vistuigen, vergaande energiezuinige voortstuwingstechnieken en nieuwe visver- en
bewerkingsmethoden. Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met de laatste stand van zaken van
de technische ontwikkelingen in de (platvis)visserij. Beschikbare kennis uit de VIP innovatieprojecten
van de afgelopen jaren (2006-2010; kosten↓/opbrengsten ↑ ) werden meegenomen alsmede de
tussenresultaten van de nog lopende onderzoek projecten. Met name met betrekking tot de
haalbaarheid van LNG gasmotoren aan boord van kleinere vissersvaartuigen, naar
discardvermindering en diervriendelijk doden aan boord. Voor deze visserijontwikkelingen zijn er nog
geen pasklare en betrouwbare oplossingen beschikbaar, maar er wordt volop aan gewerkt.
MDV innovaties 2010-2014
Om tot een substantiële energiebesparing te komen en een aantoonbaar duurzaam nieuw ontwerp
zijn in de MDV haalbaarheidsfase 2 alle technische innovaties bekeken, die in de (inter)nationale
scheepvaart- en visserijwereld opgeld deden. Van nieuwe, toekomstbestendige ontwikkelingen
(emissiereducties) tot en met innovaties die zich in de praktijk al hebben bewezen dan wel aan het
bewijzen zijn. Via google zoekslagen en bezoeken aan Scheepsbouw- en Scheepvaartbeurzen, waar in
toenemende mate aandacht gegeven wordt aan “green shipping”, kregen de voorontwerpers een
goed beeld van de praktische mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld m.b.t. hybride
machinekamerinstallaties, toepassing van hybride constructiematerialen (composiet-staal), gebruik
van energie transitiebrandstoffen (LNG aardgas, waterstofcellen, all-electric) en ontwikkelingen ten
aanzien van autonome schepen. Belangrijk hierbij zijn of deze innovaties wel toekomstbestendig zijn
oftewel de ontwerpplannen matchen met opkomende regelgeving (20-30 jaar). De MDV uitdaging is
hoe de huidige visserijtechnieken geprojecteerd kan worden naar de toekomstige veranderingen. De
klimaatdoelen en energieagenda’s vragen reeds om te anticiperen op
de strengere
emissiewetgeving en meer efficiënte, schonere schepen. Enerzijds worden reeds verbeteringen
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bereikt door verdergaande optimalisatieslagen aan de dieselmotorinstallaties en anderzijds wordt
winst behaald door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. Er varen momenteel een paar
pilotschepen op CNG-, LNG aardgas dan wel op ethaan/methanol of biobrandstoffen en zijn er reeds
motoren op de markt, die op meer energiebronnen kunnen draaien (dual-fuel). Echter de
dieselprijzen liggen (nog) steeds laag evenals de pre-competitieve subsidies voor het gebruik van
alternatieve (bio)brandstoffen, zodat de terugverdientijden vooralsnog zeer onaantrekkelijk zijn. Dit
is een rem op het gebruik ervan. Deze situatie is van voorbijgaande aard, waardoor alternatieve
brandstoffen in de nabije toekomst opnieuw aan belang zullen winnen. Omdat voor MDV de
duurzaamheidstransitie leidend is, is het daadwerkelijk gebruik van milieuvriendelijker en/of
hernieuwbare brandstoffen goed overwogen.
In MDV fase 2 zijn door de technische werkgroep en na terugkoppeling in de visserij, de belangrijkste
MDV innovatiepijlers en sub-innovaties vastgesteld. Aan het begin van MDV fase 3 zijn deze nog eens
door het Bestuur op hun merites beoordeeld en als opdracht meegegeven aan de beoogde
hoofdaannemers voor het ontwerp en de bouw van het eerste MDV pilotschip.

MDV1 5 hoofdinnovatiepijlers
2012-2014

I.P.1

25-tal sub innovaties
2012-2014

beoogd

bijdragend aan verdergaande

Programma van Eisen

energiebesparing, duurzaamheid, veiligheid

MDV-1 bestekontwerp

in MDV-1 bestekontwerp

Rompvorm en casco optimalisatie

-weerstandverlaging bij goed
zeegangsgedrag
-optimale schroef-rompontwerp

-CFD analyses
-geïntegreerd lijnenplan (jacht-werkschip)
-korte, brede kimkielen
-duurzame antifouling (plakfolie)

-casco gewicht minimalisatie
I.P 2 Energiearme energieopwekking en
voortstuwingsinstallaties, zoals
-hybride diesel elektrisch
-LNG-elektrisch
-schroefasgenerator

-geen tandwielkast e-motor/schroefas
-powermanagement
-restwarmte terugwinning (warmwater accu)
-MK warmte isolatie
-warmtewisselaar in kimkielen
-led verlichting (aan/uit bewegingssensoren
-zonnepanelen, windrotoren

I.P.3 hybride constructie materialen
-stalen casco of
-composiet casco of onderdelen
-composiet stuurhuis
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-zichtlijnen
-composiet deuren en luiken
-LCA benadering
-lage geluidsniveaus
-multipurpose faciliteiten

I.P 4 Visverwerkingslijn optimalisatie
-groot visverwerkingsdek
-sorteer- en verpakkingsmachine (optioneel)
-discard overlevingsbak
-tussentijdse koel/buffer visopslag
-catchmanagement systeem visruim
-hygiënische vloeren
-diervriendelijk afdoden
-verstelbare rugsteunen bij sorteertafel
-jaarrond verdienmodel

-verkorting koelketen
-vissen voor de markt

I.P. 5 Twinrigpulse vistuigen in
ontwikkeling
-met twinrig schol en tong vangen

-ruim visverwerkingsdek
-veilige vistuighandling
-camerabewaking vanaf de brug
-2 dekkranen

-discard vermindering
Tabel 7 Keuze hoofd- en hulpinnovaties in MDV fase 2,3

4.) MDV voorontwerpen fase 2 2010-2012
Voor de tweede fase, het onderzoeken van de haalbaarheid van een pilotschip en vlootvernieuwing,
was een subsidie verstrekt door het Visserij Innovatie Platform (EVF; 2010-2012). Onder de
Stuurgroep MDV was een aantal werkgroepen geformeerd die elk een aantal aspecten uitwerkten:
•
•
•
•
•

Werkgroep Techniek
Werkgroep Financiën
Werkgroep Bestuur en Politiek
Werkgroep Aanwending Bestaande Schepen
Werkgroep Duurzaamheid

Tabel 8 MDV werkgroepen in fase2

De kerntaak voor de Werkgroep Techniek was het ontwerpen van schepen voor de Noordzee visserij
op platvis die in zo veel mogelijk opzichten als duurzaam kunnen worden aangemerkt. De
investeringskosten en operationele kosten dienen daarbij substantieel verlaagd te worden om aan
positieve verdienmodellen te komen. Dus functionele en sobere schepen waarmee goed en veilig
gevist kan worden, met schol en tong als belangrijkste doelsoorten. Deze schepen moeten binnen 2
jaar in de vaart kunnen komen. Daarnaast is een “out of the box” ontwerp voor de langere termijn
visie gewenst. Overige, in de visserij nog niet bewezen innovaties kunnen in het “out of the box”
ontwerp worden geïntegreerd.
Er moest ook aandacht worden geschonken aan een mogelijke multi-purpose inzet van de schepen:
vissen als er gevist kan worden, daarbuiten extra verdiensten genereren met andere maritieme
activiteiten. Een dergelijke inzet past in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de
beoogde nieuwe platvisvloot. In overleg met de Nederlandse visserijwerven zijn binnen de
Werkgroep Techniek drie teamleiders benoemd, met de opdracht 3 concepten uit te werken. Op
verzoek van de werven coördineerde brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland de
werkzaamheden. De coördinator rapporteerde tevens naar de Stuurgroep MDV.
Bert de Vries, Scheepsbouw Nederland: Coördinator
Klaas Hoekman, Hoekman Shipbuilding: Teamleider Ontwerp A (Noordkotter; primair scholvisserij)
Piet Maaskant, Damen Shipyards:
Teamleider Ontwerp B (Zuidkotter; primair tongvisserij)
Frans Veenstra, IMARES:
Teamleider Ontwerp C (OutoftheBox; schol- en tongvisserij)
Tabel 9 MDV Werkgroep Techniek 2011-2012
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Periodieke bespreking en toetsing van de concepten vond plaats in klankbordgroepen, Kenniskringen
en bijeenkomsten van de visserijwerven, alsmede in twee openbare bijeenkomsten met de visserij.
Om maximale energiebesparing te bereiken zijn de belangrijke ontwerpaspecten middels een
zogenoemde ontwerpspiraal aangepakt. Waarmede het interactieve ontwerpproces ook voor
buitenstaanders transparanter werd. Voor een visserschip is de gekozen visvismethode leidend. De
hoofdafmetingen en machinekamerinstallaties worden hiervan afgeleid. De uiteindelijke
vangstverwerkingsinstallatie hangt af van de door de markt gewenste mate van koelketenbeheersing
en verwerking aan boord. Ook is belangrijk of de visgronden in de Noordelijke dan wel Zuidelijke
Noordzee liggen, de zgn. N- en Z visserij met respectievelijke hoofddoelsoorten schol en tong .
Als eerste MDV voorontwerp werd het A-schetsontwerp ingezet voor de noordelijke scholvisserij,
gebruikmakend van de reeds jaren bestaande kotters voor de Noordzee platvisvisserij.

SCH 18, eurokotter (boomkor, twinrig) ; 2002
(L 24mx B 6.85m;736 kW, schroef 2550 mm)

UK84 boomkorkotter 2003
(L 40mxB 8.50m; 1470kW, schroef 3400 mm)

UK224 twinrigger/flyshooter; 1998
UK153, twinrigger/flyshooter/staandwant; 2007
(L33mx B 7.50m;762 kW; CPPschroef 2300 mm)
(L 29x B 9m;736kW,schroef 2700 mm)
Tabel 10 Referentiekotters Noordzee platvisserij 1998-2007

Als referentieschip (energiebesparing) is voor een 40 m traditionele boomkorkotter (2000 pk)
gekozen met traditionele wekkertuigen (2010). Het brandstofverbruik lag bij deze visserij op ca
40.000 liter/p.w., voor een gemiddelde twinrigger op 25.000 liter/p.w.
Vanuit visserman perspectief ontstonden n.a.v. de discussies over de A en B voorontwerpen al snel
de wens naar een grotere kotter, maar deze moest wel goedkoper zijn en met meer
brandstofbesparing.
Met deze discussies zijn de 3 teamleiders aan de slag gegaan. Voor MDV was het belangrijkste
uitgangspunt duurzame visserijactiviteiten en een pilot vissersschip in de vaart brengen als opmaat
naar
kottervlootvernieuwing in de komende 5 – 10 jaar. Voor het verlagen van de
investeringskosten werd van modulaire concepten uitgegaan, zoals een kleinere flyshooter of
twinrigger(concept A; ca 28 m) en sumpuls kottervariant (concept B; ca. 34 m). Voor het C-ontwerp is
gekozen voor een getrapte aanpak. Voor de Noordzee platvisvisserij over 5 jaar is uitgegaan van een
optimale sumpulskor (reeds volop in de praktijk getest) en twinrig puls (in ontwikkeling): het
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multipurpose kotterontwerp (C-1). Dit sluit aan bij de A en B ontwerpen, maar met een grotere
brandstofbesparing (van 40.000 liter naar 15.000 liter per schip / per week). Anderzijds verwacht
men in 5 jaar te beschikken over visnamige twin- en single pulsrig vistuigen voor zowel de tong- als
scholvisserij met bijbehorend scheepsontwerp (C-2) en een maximale brandstofbesparing (van
15.000 liter naar 5000 liter per schip / per week). Voor dit “out of box ontwerp” komt de
biobrandstof eveneens uit visafval van de visverwerking en/of de aangelande discards. In 2e
instantie zal op LNG overgeschakeld worden als de LNG infrastructuur geïnstalleerd is en de LNG
technieken proven zijn voor kleinere vaartuigen.

L 28 m x B 8 m; 735 kW, schroef 2500 mm
Het A- voorontwerp (HoekmanShipbuilding, HermanJansen) is een multi-purpose stalen rondspant
trawler (twinrigging, flyshooting, offshore services), waarbij speciaal aandacht is geschonken aan een
optimale scheepsvorm voor een efficiënt en energie zuinig vaarprofiel. Geschikt om ook onder extreme
omstandigheden, zijn werk uit te voeren op de Noordzee (zeegaand werkplatform).

Voorontwerp A (Noordelijke scholvisserij): “duurzame kotter op koers” 2012

L 34 m x B 9 m, 1124 kW; schroef 2700 mm:
Het B-voorontwerp (DamenShipyard/Maaskant Stellendam) is een moderne dubbeldeks pulsviskotter,
gebaseerd op het modulair opgebouwde masterplan concept voor het vissen met de boomkorpulsuitrusting. Het schip heeft een robuuste stalen rondspant romp met een platte spiegel en een vrij
steil r steven.

Voorontwerp B (tongvisserij): “duurzame kotter op koers” 2
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L 24 m x B 8 m catamaran, 500 kW
C-1 ontwerp (Frans Veenstra) is afgeleid van de scheepsontwerpen A en B, maar gaat verder met
energiezuinige technieken, waaronder een hybride dieselelektrische motorinstallatie. Schetsontwerp C-2
(FransVeenstra) is het ultieme concept voor radicale verduurzaming van de vloot:…… een 24 m
composiet catamaran met Bio-LNG gas/dieselelektrische voortstuwing en een twinrig puls vistuig voor de
schol- en tongvisserij (IMARES,2012). Minder dan 800 pk geïnstalleerd motorvermogen. Multi-purpose
inzetbaar: …..zowel voor vissen als voor offshore- en visserijonderzoekactiviteiten. Als “out of the box
ontwerp” wordt zelfs gestreefd naar een energieleverende kotter. Aan boord of aan de wal bio-energie
uit visafval (laten)produceren en zo energiearm, dat het schip brandstof overhoudt voor de verkoop aan
collegae vissers, zoals in de tuinbouw reeds gerealiseerd is, de energieleverende kassen. Daarmee wordt
een optimale invulling gegeven de Noordzeevloot radicaal te verduurzamen. Het wekelijkse
brandstofverbruik t.o.v. traditionele kotters wordt hiermee verlaagd van 40 ton naar 5 ton per week
Middels substantiële optimalisatieslagen en gebruik van hernieuwbare energie, zoals biodiesel, (bio)LNG,
zon- en windenergie. Naast genoemde energieoptimalisatie zal de visverwerking aan boord verdergaand
geautomatiseerd worden. Composietmaterialen voor de constructie van romp en opbouw. Behalve
enkelromp schepen ligt de focus ook op meerrompschepen, zoals catamarans (Veenstra,2012) en bij
start van MDV fase 3 was er zelfs belangstelling voor de Franse composiet trimaran ontwikkelingen
(Marchand, 2013).

composiet trimaran; 2013
L 27 m x B 13 m

-ontwerp (tong & scholvisserij): “energieleverende kotter op koers” 2012

discussie en aanbevelingen technische werkgroep MDV fase2 voor basisontwerp fase 3
In het haalbaarheidsontwerpproces heeft een verkenning naar bouw van de scheepsromp in
composiet plaatsgevonden. Gezien het voorontwerpstadium en de benodigde additionele
engineering en nog geen transparante regelgeving (Klasse, IL&T), kon deze ontwikkeling niet in het
MDV tijdpad verder worden uitgewerkt. Uiteindelijk zijn de drie concepten A,B en C
uitgekristalliseerd. Functionele ontwerpen waarin duurzaamheid en uniformiteit in ontwerp en
uitrusting voorop staan, resulterend in lagere investeringskosten/exploitatielasten. De
ontwikkelingskosten kunnen mede gespreid worden bij seriebouw van minstens 15-20 schepen
(MDV vlootvernieuwing). Vanaf het begin is er naar gestreefd jonge vissers, HBO en TU studenten bij
het ontwerpproces te betrekken. Dat is gedeeltelijk gelukt (parallelle studies). Een aantal innovaties
kon nog niet verder worden uitgediept. Omdat in het voorontwerp stadium nog geen gedetailleerde
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bestek voorhanden is, is IMARES gevraagd om richtinggevende emissie(reductie)berekeningen te
maken. Gezien de relatie tussen energieverbruik en CO 2 uitstoot is in dit stadium de na te streven
energiebesparing leidend geweest. Zowel voor concept C als voor de schetsontwerpen A en B zijn
berekeningen gemaakt. Als uitgangspunt is een vlootvernieuwing genomen van 100 schepen.
Naar de mening van de Werkgroep Techniek komen twee MDV ontwerpen in aanmerking voor een
doorstart, onderzoek- en detailengineering en vervolgens bouw en praktijktesten, namelijk de
combinatie van de voorontwerpen A en C-1 (noordelijk deel Noordzee) en het B ontwerp (zuidelijk
deel deel Noordzee).
Ontwerpeisen pilotschepen

Combinatie van ontwerpen A en C-1

Ontwerp B

Primaire doelsoort: schol (zomer) en
tong&schol (wintermaanden)

Primaire doelsoort: tong

Realisatietermijn

< 1 jaar

< 1 jaar

Type vissersschip

Hekkotter

Hekkotter

Visserij

Noordzee scholvisserij

Noordzee tongvisserij

Ontwerp

Vernieuwend, functioneel en sober,
met integratie van bewezen, maar
voor de visserij nieuwe innovatieve
technieken

Vernieuwend, functioneel en sober,
met integratie van bewezen
innovatieve technieken

Multipurpose taken

Opties voor plaatsing aan dek:

Opties voor plaatsing aan dek:

- container voor vissen van plastic

- container voor vissen van plastic

- meetcontainer (milieu)
- AOV container en/of dropkeel t.b.v.
visserijonderzoek
Vismethodiek

Twinrig met optioneel
sumpuls en flyshoot

Modern bokken met optioneel
sumpuls en flyshoot

Scheepsafmetingen

24 - 28 m lengte

32 - 34m lengte

Vermogen

800 - 1000 PK

1500 PK voor SumWing

Voortstuwingsinstallaties

Dieselelektrisch

Diesel

Energiebesparing
scheepsontwerp / CO2 reductie

•

•

Zeegangsgedrag en veiligheid

Verbeterd onderwaterschip en
stevenvormen

Verbeterd onderwaterschip en
stevenvormen

Besparing exploitatiekosten

•

•

50%

50%

50%

50%

Tabel 11 Programma van Eisen MDV pilotschip n.a.v. aanbeveling MDV fase2 2012

Met deze keuze van deze 2 voorontwerpen kunnen de MDV besparings- en
verduurzamingsdoelstellingen worden gerealiseerd. Zij het dat in de huidige zeescheepvaart de
verduurzamingsaanpak nog verder gaat middels een integrale benadering en substantiële
verbetering van de overall milieuprestaties. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de
uitlaatgassenemissies maar ook naar milieuvriendelijker antifoulings, geluidemissie en emissies naar
het water. Voor de visserij komt daar de mogelijke milieu-impact van de vistuigen nog eens bij. Hier
zijn door de introductie van de sumpulstuigen al verbeteringsslagen gemaakt (minder
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bodemcontacten, 40 -50 % energiebesparing). Er lopen reeds vele initiatieven om milieuprestaties
reeds bij het ontwerp van verschillende typen schepen te bepalen. Het idee om bij de MDV
ontwerpen ook nieuwe scheepsbouw indices te hanteren bleken niet haalbaar. Zoals de Energy
Efficiency Design Index (EEDI; Klassebureaus ), de Clean Shipping Index (CSI; Reders) en de
Environmental Shipping Index (ESI; havens als Rotterdam). Er wordt momenteel ervaring opgedaan
met nieuw ontwerpen voor tankers en containerschepen. Aan vissersschepen wordt nog niet
gedacht, laat staan gewerkt. Hetzelfde geldt voor de opkomende LCA benadering, waarbij berekend
wordt wat de milieu impact is van het gebruik van verschillende materialen en installaties in het
ontwerp, tijdens de 30 jarige operationele fase alsmede bij het ontmantelen van het schip, de zgn.
lifecycle analysis (gas/geluid/impact emissies naar lucht, water en bodem).
5.) MDV-1 bestekontwerp en ontwerpmodellen fase 3 oct.2013-mei 2014
Na de kick-off meeting voor MDV fase 3 (28 sept. 2013, van de Valk Schiphol A4) heeft de Urker
Kramergroep bij het MDV bestuur hun plannen ingediend (31 dec. 2013), evenals 2 andere MKBérs
met hun MDV ontwerpbenadering en concept business plannen. Deze betroffen een composiet
trimaran (twinrigger/flyshooter) en een totale refit van een bestaande hekkotter
(twinrigger/flyshooter). Op grond van deze schetsontwerpen, geraamde begroting- en
financieringsplannen heeft het MDV bestuur in de eerste week van januari 2014 een beslissing
genomen. En besloten om met de Kramergroep versneld verder te gaan en in 3 maanden tot een
definitief bestek te komen met begroting. De twee andere schetsontwerpen/businessplannen pasten
beide niet binnen de MDV doelen en randvoorwaarden, of vanwege het langere tijdpad om het schip
in de vaart te brengen dan wel was niet innovatief genoeg. Om te kunnen voldoen aan de EVF
subsidievoorwaarden moest het MDV pilotschip in mei 2015 opgeleverd worden, waarna in een ½
jaar tijd praktijkervaringen kon worden opgedaan. Vervolgens moest eind december 2015 bij EZ/EU
alle rapportages ingediend worden m.b.t. de bereikte resultaten en financiering ervan. Dit
betekende een hele krappe planning en derhalve wilde het MDV bestuur dat het pilotschip in een
jaar werd gebouwd.
Omdat het MDV project een Nederlands transitie betreft, bij voorkeur van en door Nederlandse
bedrijven, heeft de Kramergroep bewust gekozen voor samenwerking met Nederlandse bedrijven,
namelijk HoekmanShipbuilding (Urk) en het Scheepsbouwbouwkundig Bureau HermanJansen
(Monnickendam). Bedrijven die reeds decennia lang samenwerken, een goede visserijscheepsbouw
trackrecord hebben en de Noordzeevisserij door en door kennen.
Omdat vanwege het stringente tijdpad alleen ’proven’ scheepvaart en visserijinnovaties in
aanmerking kwamen, zijn op 5 febr. 2014 in Almere de keuzes en bevindingen voor het beoogde
Kramer pilotschip gepresenteerd en uitvoerig bediscussieerd. In aanwezigheid van het volledige MDV
Bestuur, Commissie van Toezicht en betrokken ondernemers/bedrijven en zijn de MDV doelen
herbevestigd.
1.) een zo laag mogelijke investering, dus een kleiner vaartuig met een kleinere bemanning (3-4),
zonder afbreuk te doen aan de zeewaardigheid, arbo en veiligheid; met een substantieel laag
brandstofgebruik
2.) de te gebruiken vismethodiek is twinrig pulse methode (TRP) voor de platvisdoelsoorten schol en
tong; deze nieuwe methode wordt in de 3 jarige exploitatiefase van het pilotschip verder
doorontwikkeld; het nieuwe marktgericht vissen met aan boord visverwerking met de geupdate
LEBA scholstripmachine, gekoppeld aan een geupgrade sorteer- ,mogelijk verpakkingsmachine.
Tabel 12 Herbevestiging MDV doelen t.b.v. MDV pilotschip (febr. 2014)
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Centraal stond het gekozen bestekontwerp MA2011 en het Deense referentiemodel. Alhoewel
innovatief, bleken vele MDV’ers het beoogde pilotschip nog te weinig aansprekend innovatief te
vinden. Men had er wel vertrouwen in, dat hiermede de MDV transitie bereikt zou kunnen worden,
maar het schip leek teveel op bestaande ontwerpen (Deens ontwerp) en dus niet
onderscheidend/spraakmakend genoeg.
MDV bestekontwerp twinrig/flyshooter
MDV fase 2 2011-’12
•
A-voorontwerp MA2011
•
4.5 Meuro

Vergelijkingsschepen twinrig/flyshooters
•
VEST VAERFTET 2012-’14
•
Deens trawler model
•
3.5 Meuro

Afmetingen
Lengte over alles 28,00 m
Lengte loodlijnen 26,65 m
Breedte op spant 8,00 m
Holte
4,10 m
Brandstofcapaciteit 50 m3
Drinkwatercapaciteit 20 m3
Accommodatie
5-7 personen
D.E. voortstuwing
735 kW

Afmetingen
Lengte over alles 23,10 (-26 m)
Lengte loodlijnen 19,93 m
Breedte op spant
7,00 (7.70 m)
Holte
5,10 m
Brandstofcapaciteit 25 m3
Drinkwatercapaciteit 10 m3
Accommodatie
6 personen
Diesel-direct + CPP schroef 400-800 kW

MDV-1 concept besteksontwerp

Kramer,Hoekmanshipbuilding,
HermanJansen
Lengte over alles
26,70 m
Lengte loodlijnen
23,58 m
Breedte op spant
7,50 m
Holte
3,25 m
Hoofdvermogen
400 kW
Schroef diameter
2000 m
Trekkracht
7500 kg
Brandstofcapaciteit
20 m3
Drinkwatercapaciteit
15 m3
Visruim
800 viskisten (25 ton)
Tabel 13 1e bestekontwerp MDV pilotschip jan. 2014

Het beoogde brandstofverbruik van 9 ton/p.w. vond men ook niet ambitieus genoeg. In de
discussie met/tussen Nederlandse
ontwerpers, HoekmanShipbuilding, HermanJansen,
Damenshipyard/Maaskent en vond men, met name Padmos dat voor een geheel nieuw ontwerp de
lat zeker hoger gelegd moest worden, zelfs op een brandstofverbruik van 6000 liter/p.w. Een ieder
kon zich daarin vinden en is besloten om op het ultra korte termijn met ontwerpverbeteringen te
komen. In dezelfde week kwam het reeds bestaande 3D print studiemodel bij Padmos op tafel.
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3D print Padmos studie ontwerpmodel 2012
Dit viel bij de deelnemende schippers zo in goede aarde, dat unaniem besloten is om, beter ten halve
gekeerd zich volledig op dit nieuwe ontwerp te richten. Hiervoor werden de machinefabrieken
Padmos en HoekmanShipbuilding de hoofdaannemers. In dit nieuwe proces was geen verdere rol
meer voor het Scheepsbouwbouwkundig Bureau HermanJansen. Padmos heeft een eigen
tekenkamer en werkt samen met diverse scheepsbouwkundige ontwerpers (KME, D3 Applied
technics). Ook werden de visserfamilies Kramer en Romkes het met elkaar eens om tezamen met
Stichting MDV Beheer bv het MDV pilotschip in de vaart te brengen en 3 jaar te exploiteren. In mei
2018 wordt de beslissing genomen hoe de MDV partijen verder gaan.

Hoofdaannemers en deelnemers MDV bestuur fase 3
Omdat er nog geen volledig bestek en begroting was gemaakt konden er nog niet een aantal
belangrijke ontwerpbeslissingen gemaakt worden en definitieve keuzes van toeleverende bedrijven
worden herbevestigd dan wel nieuwe gemaakt worden. Dit betekende dat in de periode febr.–mei
2014 additionele technisch,-inhoudelijke discussies moesten worden gevoerd, alles en iedereen
stonden toen op scherp en onder enorme tijdsdruk. M.b.t de rompvormkeuze, LCA benadering en
hybrideconstructies werd met gerenommeerde experts samengewerkt en waar nodig ingehuurd,
zoals MARIN (weerstand- en zeegangsgedrag), TNO (milieuvriendelijk ontwerpen en VABO
(composiettoepassingen). Om een verantwoorde keuze voor hybride diesel-elektrische installaties te
kunnen maken, werd er met diverse ervaren toeleveranciers gesproken, evenals voor de lieren en
visverwerkingsinstallaties .
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1.) de meest optimale rompvorm (lengte/deplacement, boeg- en stevenvormen; MARIN)
2.) LCA,lifecycle analysis benadering ontwerp-/bouw-, operationele fase en ontmantelen(TNO)
3.) hybride diesel-elektrische voortstuwing v.s. diesel-direct met afvalwarmtebenutting m.b.t.
maximale rendementen, maximale energiebesparing en energieterugwinningsmogelijkheden (o.a
Bakker-Sliedrecht,Sandfirden, Piet Brouwer, Wartsila) en een taylormade schroefontwerp
(MARIN,vVoorden)
4.) keuze van hydraulische c.q. elektrische lieren (Luyt, Padmos)
5.) stuurhuis, deuren en luiken geheel in composiet uitvoeren, mits voldoet aan de visserij dynamische
krachten en de scheepvaart brandvertragingseisen (VABO)
6.) de opbouw voorzien van survey ruimten t.b.v. visserijonderzoek c.q. offshore services (RijksRederij,
IMARES, NIOZ)
7.) voor het marktgericht vissen wordt de haalbaarheid en layout bestudeerd om nieuwe
ontwikkelingen als de scholstripmachine i.o., diervriendelijk doden i.o. te integreren met bestaande
sorteer- en koelinstallaties (o.a. LEBA, TCD)
Tabel 14 MDV fase 3 verdere detailengineering na definitieve keuze referentiemodel (febr. 2014)

Na intensief overleg met de MARIN zeegangsexperts en CFD analyses (KME, D3 Applied Technics)
zijn de uiteindelijke hoofdafmetingen van het MDV fase voorontwerp opgeschaald van 24 m naar 30
m. Voor de maximale brandstofbesparing en de MDV-1 visserijprofielen (zomer Doggersbank, winter
kustwateren) is gekozen voor een max schroefvermogen van 400 kW en een 3 m, 3 blads
straalbuisschroef. De rompvormen- en het schroefontwerp zijn vervolgens hier volledig op
afgestemd alsmede het cascogewicht met meer c.q. in mindere mate toepassing van composiet
constructieonderdelen, van luiken, deuren, masten tot en met een modulair stuurhuis. Ook werden
alle beoogde inrichtings- en uitrustingsinstallaties gescreend om de energiebehoefte maximaal te
verlagen (maximaal energiebesparing ↑) alsmede het casco gewicht ( voortstuwingsvermogen ↓).
De besteksontwerp voortgang en technische, financiële keuzes werden wekelijks bewaakt en door de
MDV innovatiemanager aan het MDV bestuur gerapporteerd. Na bovenstaande discussies,
engineeringsgesprekken en regelmatige terugkoppeling naar het MDV bestuur en EZ begon het
uiteindelijke besteksontwerp steeds meer vorm en in houd te krijgen. Zowel de onder- als
bovenwaterlijnen zijn uiterst aansprekend, waarbij het lijnenplan een combinatieontwerp is
geworden, een jacht- en werkschip; nog nooit in de scheepvaartwereld vertoond. Ook werd besloten
om voor innovatieve diesel-elektrische installaties (ac/dc) te gaan en in plaats van een
verliesgevende tandwielkasten, gebruik te maken van een schroefas stuwdruklager.
Financiële
vertrekpunten MDV
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Lengte over alles

Ca. 30 m

Investering ca. 4.3
Meuro

Lengte loodlijnen

28,90

Bij scholprijzen à 1.15
euro en tongprijzen à
8 euro

Breedte op spant

8,50 m

Brandstofverbruik
6500 liter p.w.

Holte

Bij brandstofprijzen
0.70 euro per liter

4,10

Hoofdvermogen
400 kW
Schroef diameter
3000 mm
Trekkracht
7500 kg
brandstofcapaciteit
15 m3
Drinkwatercapaciteit
8 m3
visruim
800 viskisten(25 ton)
Tabel 15 hoofdafmetingen MDV pilotschip maart 2014 en financiële vertrekpunten

MDV doelen

MDV-1 bestekontwerp keuzes

TYPE SCHIP
Nieuw, innovatief schip, twinrigger(pulse)

hekkotter; type 3D Padmos(studie)model
-groene kotter: aantoonbaar duurzaam , positief
verdienmodel, optioneel offshore /surveycontainer aan
dek (multipurpose)

DUURZAME VISSERIJTECHNIEKEN

-schaalverkleining en transitie
-lage investerings- en operationele kosten
innovatieve twinrigpuls tuig in ontwikkeling 2015-2018
voor schol&tongvisserij

Twinrigpuls
-Flyshoot/rabben-kreeften visserij:
-twinrig/fiber
gestopt 2014

optioneel

n.v.t.; praktijkontwikkeling

-Sumpuls
n.v.t.;= tongvisserij
Energiearm VOORTSTUWINGSCONCEPT
MET HOOGRENDEMENT SCHROEF

Ontwerp:

brandstofverbruik

6000 ltr./p.w.

Diesel-elektrisch zonder tandwielkast
-‘proven’ technieken uit
scheepvaart/scheepsbouw
-LNG gasmotor –elektrisch; n.v.t.; (nog)niet
voor kleinere schepen (opslagcapaciteit en
terugverdientijden); optioneel over 3 jaar
bij refit en verlenging
-diesel met hybride asgenerator n.v.t.;
moet voor kleine schepen nog ontwikkeld
worden
Hybride constructiematerialen

Stalen casco met composietluiken, deuren en optioneel
composiet modulair stuurhuis
INNOVATIEF LIJNENPLAN
Optimaal onderwaterschip/interactie romp-schroef met
CFD analyses (weerstand, zeegang, arbo en veiligheid);
lijnenplan een combinatie ontwerp jacht/ werkschip voor
Zeewaardig Noordzee werkplatform
de Noordzeespectra
Tabel 16 MDV-1 definitieve bestekinnovaties (mei 2014)

20

Waar in het bestek namen van toeleverende bedrijven voor diverse installaties genoemd werden,
kon aan het begin van de bouwfase werkenderwijs nog vanaf geweken worden (gelijkwaardig, maar
lichter & energie-armer). De nieuwe twinrig vistuigen, als alternatief voor traditionele
platvismethodes waren een wezenlijk onderdeel van het project en de benodigde installaties werden
in het bestek gelijk meegenomen.
MDV-1 bouwaspecten
Rompvorm en casco optimalisatie
Staal snijpakket en cascobouwer
Composiet onderdelen
Betimmering accommodatie/visruim

Toeleveranciers
Padmos, Hoekman, KME, D3
Centraal Staal, CSR
VABO
IJtama/L.Post

Energieopwekking en voortstuwingsinstallaties
Mitsubishi diesel motoren
Schroef en straalbuis
Ventilatie en verwarming (warmte-accu)
Koeling
Hydrauliek

Westhoeve/Emerson
Padmos
van Voorden
Padmos/Hoekman
Promac
Padmos/ Hylkema (inbouw)

Visverwerkingslijn, incl. discard overlevingsbak
Navigatie en visopsporing

VCU-TCD/LEBA
De Boer Maritiem

Lieren

Padmos

Dekkranen (voor, achterdek)

Ironfist, de Jong

Conservering, incl straalwerk en milieuvriendelijke
anti-fouling (folie)

PPG Sigma

Ankers

Wortelboer

Reddingsmiddelen
Reddingsvlotten
Brandpreventie

Datema
Coöperatie Urk
Datema

Stellages
Smeeroliën

GK
Interflon

Klasse en Scheepvaartinspecie
BV; IL&T
Tabel 17 Toeleveranciers MDV-1 pilotschip

Uitgaande van de conceptbegroting van het voorontwerp (jan. 2014) is in de bestekfase de
begroting voortdurend aangepast met de definitieve offertes voor de belangrijkste innovatiepijlers.
Eind maart 2014 is in een technisch overleg met het MDV Bestuur de aangescherpte begroting en het
bestek gepresenteerd en bediscussieerd. Voor 4.0 Meuro kan daadwerkelijk een innovatief
pilotschip in een jaar tijd gebouwd worden. Maar vanwege het zeer krappe vervolgtijdpad
(financiering, start bouw) moeten er vanuit het MDV innovatie- en transitie perspectief in de periode
april-mei 2014 er nog wel een paar aanvullende engineerings- en optimalisatie slagen gemaakt
worden, met name m.b.t al dan niet plaatsen van een composiet stuurhuis, een verdergaande LCA
benadering (materiaalgebruik) en vergaande automatisering van de visverwerkingslijn. Zodat voor
aanvang van de daadwerkelijke bouw in mei 2014 de definitieve keuzes onderbouwd genomen
kunnen worden en geïntegreerd in het in het definitieve bouwbestek voor de bouwperiode mei2014- mei 2015. Beoogde innovatieve zaken die het bouwproces (tijdpad) te zeer verstoren werden
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dan in de MDV-1 onderzoekperiode verder uitgezocht en al dan niet aangepakt, mede afhankelijk
van additionele financiën. Zoals voor het opstarten van seriematig modelproeven (MARIN), een
verdergaande LCA benadering voor de MDV follow-upschepen (TNO) en een geïntegreerde
mechanische strip-en sorteermachine met modules voor verschillende vissoorten en diervriendelijk
doden (Leba).
6.) MDV-1 bouw en hoofdinnovatiepijlers in de praktijk mei 2015 – juni 2016
Door excellent teamwerk is het gelukt de MDV-1 bouwperiode begin mei te laten beginnen.
Wekelijkse voortgangsbesprekingen vonden bij de cascobouwer (Rotterdam) en de in-/afbouwer
(Urk) plaats met een terugkoppeling naar alle direct betrokkenen en het MDV bestuur. Op 22
augustus 2014 is de kiel gelegd bij CSR (Casco &Sectiebouw) en werd het casco in januari 2015 naar
Urk versleept voor verdere in- en afbouw (HoekmanShipbuilding/Padmos). Na contracttekening is
het gelukt de bouw in 12 maanden uit te voeren. Na eveneens een stressvolle (in)bouwperiode
(tijdpad) is op 5 juni 2015 het MDV-1 pilotschip op Urk overgedragen aan de eigenaren, Stichting
MDV Beheer bv en de twee visserfamilies Klaas Kramer en Hendrik Romkes. Waarna een succesvolle
proefvaartperiode is begonnen en kon m.i.v. juli 2015 de eerste visreizen gemaakt worden. Als
aanjager en bewaker van de MDV innovaties is de MDV innovatiemanager een aantal visreizen
meegegaan voor een status update van de hoofdinnovatiepijlers, teruggekoppeld naar het MDV
Bestuur en de bemanning. Vanuit scheepsbouwperspectief voldeed het schip van begin af aan
volledig aan de verwachtingen (inrichting, zeegangsgedrag, brandstofbesparing, installaties), maar
visserij technisch moesten er in de praktijk wel diverse kinderziektes/knelpunten opgelost worden,
met name t.a.v. de innovatieve visverwerkingslijn en twinrigpulse modules. Meerdere prototypes die
zich in de praktijk nog moesten bewijzen, waar de scheepstechnische innovaties zich binnen/buiten
de visserij reeds bewezen hadden.

Kiellegging 22 aug. 2014

Sectie-/cascobouw 2014-jan 2015

Schip te water 30 jan 2015
Afbouw Urk jan- juni 2015
Tabel 18 bouw MDV-1 mei 2014 (casco) – juni 2015 (Urk)

Uitgerust met conventionele twinrigtuigen werd tijdens de proefvaarten en 1e visreizen de scheepsen visprestaties uitvoerig uitgeprobeerd en de MDV-1 door de bemanning ingevist. Middels een 8-tal
visreizen werd er zoveel mogelijk praktijkdata verkregen. Enerzijds m.b.t. het brandstofverbruik,
vangstcapaciteiten en besommingen (verdienmodel) en anderzijds m.b.t. het zeegangsgedrag: “in
welke mate is dit basisontwerp een goed en veilig Noordzee visserijwerkplatform geworden ? ”. Na
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deze eerste scheepsperformance periode is het MDV-1 pilotschip conform planning in dok gegaan,
waarbij behalve een B.V. Klasse/ IL&T check tevens diverse verbeterpunten zijn aangepakt. Daarna is
overgeschakeld naar de innovatieve twinrig pulse tuigen. Door de twinrig (doelsoort schol) te
combineren met de pulskor-elektrodes (doelsoort tong) beoogt MDV met dit innovatieve vistuig
zowel tong als schol op een ecologisch en economisch duurzame manier te gaan vangen. Aan de
hand van de eerste praktijkervaringen met de conventionele twinrigtuigen is er een tussenbalans
opgemaakt van de werking van de 5 hoofdinnovatiepijlers (I.P. 1-5). Niet alleen MDV Bestuur en
schipper- eigenaren waren benieuwd naar de MDV-1 scheeps- en visserijperformances, maar ook de
hele visserijsector. Welke innovaties zijn daadwerkelijk in het scheepsontwerp geïntegreerd en hoe
pakken deze operationeel uit op de Noordzee visgronden ?
Rompvorm- en casco optimalisaties (I.P 1)
Ten eerste om met een optimaal lijnenplan de rompweerstand zo laag mogelijk te krijgen bij een
uitstekend Noordzee zeegangsgedrag (werkplatform) en ten tweede het casco gewicht substantieel
te verlagen (brandstofbesparing). In de ontwerpfase is veel gediscussieerd over de juiste lengte voor
het MDV pilotschip. De eerste focus was een 24 m schip om met een kleinere bemanning te kunnen
varen (operationele kosten). Maar om tot
vergaande weerstandsverlaging bij een goed
zeegangsgedrag te kunnen komen, was besloten om hiervoor in de bestekfase bij MARIN een
gerichte lengte/deplacement pre-analyse te laten doen (24- 31m). Op grond van deze pre-analyse is
door het ontwerpteam, eigenaren en hoofdaannemers besloten om met een 30 m basisontwerp
verder te gaan. Het definitieve MDV-1 ontwerp is door Padmos uitgevoerd, een hekkotter afgeleid
van 3D print studiemodel. Het AutoCad tekenwerk werd door Kramer Marine Engineering
(Zwijndrecht) gedaan en voor het lijnenplan werden de CFD analyses uitgevoerd in samenwerking
met het Spaanse hydrodynamisch ontwerpbureau D3 Applied Technologies. Vanuit de MARIN
rompvorm zijn 6 prototypes geanalyseerd, uitgaande van een maximale trekschroef en het
operationele Programma van Eisen voor de beoogde Noordzee vaarprofielen. Met het beste
prototype zijn vervolgens CFD weerstandsruns en –zeegangsgedrag simulaties uitgevoerd, rekening
houdende met achterstevenvormen (spiegelindompeling, roervormen), slankheidsgraden
voorskeg/kiel (aanstroming schroef) en voorstevenvormen (verlengde waterlijnen, voller
bovenwaterschip met sprayrails). De uiteindelijke versie rompvorm, een combinatie lijnenplan
(jacht/werkschip) met semi bijlboeg bleek 30-40 % beter te zijn dan een conventionele
kotterrompvorm bij de weersomstandigheden en zeegang voor het noordelijk deel van de Noordzee.
Met deze 3D modelversie zijn de definitieve hoofdafmetingen vastgesteld en vervolgens het
cascogewicht binnen de BV Klasse- en IL&T eisen zoveel mogelijk verlaagd, uitgaande van de
twinrig(puls)visserij methode. Daardoor kon het uiteindelijke ontwerp met een lichtere casco
definitief gemaakt worden en is het schip gebouwd volgens de zogenaamde langsspant-methodiek.
Met als resultaat een gewichtsreductie van 20 % t.o.v. vergelijkbare vissersschepen met
dwarsspanten, o.a. vanwege zwaardere huidverstijvingen voor dwarsscheepse handling van de zware
boomkortuigen. Bij de twinrig(pulse) visserij wordt met lichtere borden over het achterschip gevist.
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte
Holte hoofddek
Holte shelterdek
Diepgang mal
Diepgang voor
Deplacement

30.15 m
29.95 m
8.60 m
4.87 m
8.54 m
3.75 m
2.50 m
380 m3

Visruim
800- 900 kisten
Visverwerkingsdek
100 m2
Dekkranen
2

Hoofdaannemers:
-HoekmanShipbuilding, Machinefabriek Padmos
(uniek N-Z samenwerkingsverband)
Eigenaren:
Urker vissersfamilie K Kramer,H Romkes ,St.MDV
Toeleveranciers:
-rompvorm: Padmos, KME, D3 Applied Technologies

V max.
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11 kn.

V vissend
3 kn.
Schroef
(3 blad,fp) ᶲ 3 m

-casco : Padmos, KME, CSR, Centraal Staal
-schroef en straalbuis: Van Voorden

Brandstoftanks
15.9 m3
Watertanks
14.1 m3
Warmte-accu
5 t
Vaste ballast
38 t
Trimtank (optioneel)
4 m3
Brutotonnage
Nettotonnage
Bemanning

-composiet deuren en luiken: VABO
-milieu vriendelijke anti-fouling (folie): PPG Sigma

335 GT
100 NT
5-8 pers.

Multipurpose taken:
-20 ft. (vis)surveycontainer (optioneel)

Flying Focus

Tabel 19 MDV-1 scheepsgegevens en toeleverende bedrijven

1.0/fv/31 aug. 2015

proefvaarten en 1e visreizen juni 2015 – aug. 2015 rompvorm- en casco in de praktijk
Door het loslaten van de 24 m lengte en het vaststellen van het basisontwerp met
maximale schroef en de seriematige CFD simulaties (weerstand, zeegangsgedrag) is
het MDV-1 pilotschip een goed Noordzee werkplatform geworden. De lage
rompweerstand en het lichte casco (langsspant, composiet deuren en luiken) dragen
substantieel bij aan het lage brandstofverbruik, waarbij de MDV doelen van 80 %
brandstof reductie en positief verdienmodel zich nu reeds aftekenen. Met de 400 kW
op de 3m schroef kan voor de MDV-1 vaarprofielen een economisch vrijvarende
snelheid gehaald worden en is er voldoende trekkracht voor de twinrig(pulse)tuigen.
Door de uiteindelijke hoofdafmetingen en shelterdek is er een ruim en overzichtelijk
werkdek gecreëerd en heeft MDV-1 een groot visverwerkingsdek. In kader van
optionele multipurpose taken kan op het werkdek een 20 ft. (vis)surveycontainer
geplaatst worden met extra accommodatie slaapplaatsen voor 2-3 onderzoekers.
Met de riante ruimte op het visverwerkingsdek kan de visverwerking verder
geautomatiseerd worden met goede perspectieven voor het MDV onderzoektraject
“Vissen voor de Markt”; waarbij de mechanische scholstripmachine, de
sorteermachine en discardvermindering a/b vooralsnog leidend zijn. De rompvorm
,korte brede kimkielen, semi-bijlboeg met sprayrails en de brede spiegel geven de
MDV-1 aansprekende lijnen (onder en boven water) en dragen maximaal bij aan de
visserij-functionaliteiten met een uitstekend zeegangsgedrag . De vormen en MDV
innovaties houden inmiddels de visserij- en persgemoederen sterk bezig : van de
“Tesla op zee moet zorgen voor revolutie in de visserij (FD )”, “Nieuwe visser vaart
elektrisch en raakt de bodem niet meer aan (Trouw)” , “Innovative IMMANUEL joins
the Dutch fleet (FNI) tot “De visserman aan boord kan weer zingen (Stentor)”.
Zeegangsgedrag, koersstabiliteit, manoeuvreerbaarheid
Het schip heeft een goed zeegangsgedrag en wanneer men (snel) ingeslingerd is, is
het aan boord goed vertoeven en werken. De slinger-,stamp- en dompbewegingen
worden als ‘natuurlijk’ ervaren en bij een stevige bries word je niet van de benen
geslagen (arbo, veiligheid). De sprayrails houden het voorschip droog. De
koersstabiliteit van het schip is uitstekend. Waar grotere kotters bij het vissen, voor
en op de wind, hun koers drastisch moeten bijstellen, kan MDV-1 deze handhaven.
Bij het in- en uitvaren van havens is de manoeuvreerbaarheid uitstekend
(boegschroef) en zijn er nauwelijks hekgolven. De “scherpe” boeg snijdt door het
water.
Walter van Harberden (Padmos), KME

Casco,- indeling:
De opbouw van het stuurhuis, de verblijven en de werkruimten zijn optimaal
gepositioneerd en van een hoog comfort niveau. Het stuurhuis is zodanig opgezet en
ingericht (front- en lierlessenaar), dat de zichtlijnen van de schipper naar de
omringende scheepvaart en de mensen aan dek steeds uitstekend zijn. De navigatie-,
visopsporing- en MK bewakingsapparatuur zijn ergonomisch opgesteld. De
geluidniveaus in de verblijven en het stuurhuis liggen tussen de 50-55 dB (huiskamer
niveau), bijzonder aangenaam en dus niet vermoeiend. Het hele schip weerspiegelt
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een kwalitatief hoge inrichtings- en afwerkingsniveau. De a.c- en klimaatsystemen
werken naar wens. Door goede isolatie van de visverwerkingsruimte blijft het hier in
de zomer ook relatief koel. Met een dekkraan op het voor- en achterschip kan er
efficiënt en veilig gewerkt worden (laden/lossen viskisten c.q. tubs ,handling
vistuigen, survey-equipment).

Tabel 20 MDV-1 tussentijdse prestaties romp- en casco optimalisaties t/m 8e visreis

1.0/fv/31 aug. 2015

MDV-1 visreizen sept.2015 – juni 2016 rompvorm optimalisaties
Tijdens een aantal visreizen van de MDV innovatiemanager is met de bemanning veel gepraat over
de MDV-1 innovaties en de (visserij)scheepsperformances in de praktijk, zowel in de zomer als de
winter. Na een jaar in de vaart omhelst de bemanning nog steeds het MDV gedachtengoed en is
men zeer te spreken over de scheepstechnische innovatiepijlers, de hoofdindeling en werkdekken
alsmede het comfort aan boord. De verblijven en werkruimten zijn gebruikersvriendelijk en
gemakkelijk schoon te houden. Diverse verbeterpunten zijn tijdens 2 (garantie)dokbeurten
uitgevoerd. Maar de voorgestelde scheepstechnische verbeteringen (extra set kimkielen en/of antislingertank) zijn vooralsnog nog niet meegenomen (kosten/baten), maar worden geïntegreerd in de
MDV follow-up schepen. Met name het verminderen van het stampen bij een leeg visruim en kop op
de wind alsmede het verminderen van het slingeren bij het thuisstomen met een vol visruim en
schuin achterinkomende zeeën. Wat het laatste betreft denkt de bemanning dat behalve een
rompvorm aanpassing (additionele CFD analyses), een lichter stuurhuis (composiet) en het lager &
midscheeps plaatsen van de achterste dekkraan (nu op hekgalg en aan BB) een goede verbeterslag
gemaakt zou kunnen worden. Overigens worden de slinger-, stamp- en dompbewegingen nog steeds
als ‘natuurlijk’ ervaren en bij een stevige bries word je niet van de benen geslagen (arbo, veiligheid).
De sprayrails houden het voorschip droog. De koersstabiliteit van het schip is uitstekend. Bij het inen uitvaren van havens is de manoeuvreerbaarheid ook uitstekend (boegschroef) en is er geen
sprake van hekgolven.
Energiezuinige energieopwekking en hoog rendementsvoortstuwingsinstallatie (I.P.2)
Door recente praktijkervaringen in de offshore en baggerwereld alsmede voortschrijdende
technische ontwikkelingen zijn er diesel-elektrische systemen (d.e.) op de markt gekomen, die
aantoonbaar energiezuiniger zijn. Voor het pilotschip kwamen echter alleen de ‘proven’ technieken
in aanmerking (korte bouwtijd, geen visverlet). In de ontwerp- en bestekfase is veelvuldig technisch
overleg geweest met potentiële toeleveranciers van verschillende wisselstroom (ac) en gelijkstroom
(dc) elektrische installaties. Alles tegen elkaar afwegend bleek voor het MDV concept de dieselelektrische ac-energieopwekking met een dc-elektromotor als voortstuwingsmotor (400 kW) de
gezochte keuze te zijn voor substantiële brandstofbesparing. Deze voortstuwingsinstallatie drijft
rechtstreeks een grote hoogrendements 3m schroef aan, zonder tandwielkast (rendementsverlies)
maar met een schroefas stuwdruklager. Door deze voortstuwingstrein kan de stuwkracht met
gelijkstroom voortstuwingsmotor traploos aangepast worden (0-110 n). Afwijkend van de
gebruikelijke visserij- en maritieme praktijken is gekozen voor twee diesel-generatorsets van
verschillend vermogen. Met de grote set kan het gehele visserijbedrijf bediend worden, waarbij door
een variabel toerental van de hoofdmotor (500 kW@800-1200) pro-actief ingespeeld wordt op het
benodigde schroefvermogen en het boordnet. De dieselgeneratoren reageren automatisch op de
(vermogens)vraag van de schipper voor een te allen tijde optimale bedrijfsvoering. Het motor meeten regelsysteem heeft 3 bedrijfsmodes: haven (800 ), eco (950), vol vermogen (1200). Ook voor het
Mitsubishi hoofdkantoor een operationele innovatie, namelijk voor alle vaarprofielen een optimale
toerenrange en juiste belastinggraad (brandstofbesparing en emissiereductie). Met de kleinere
noodset (117@1500) kunnen de tuigen nog scheep gezet worden en thuis gestoomd worden (7 kn).
Door het variabele toerental varieert ook de frequentie op de uitgang van de generator. Omdat de
spanning met variabele frequentie op de meeste apparaten onbruikbaar is wordt de variabele
wisselspanning (ac) uit de generator via trafokasten omgezet naar gelijkspanning (dc). Vanuit de
innovatieve gelijksspanningsrail, de zgn. DC-bus worden via PLC frequentieregelaars de verschillende
motoren aangedreven, waaronder de voortstuwingsmotor. Een
innovatief visserij-

25

energiemanagement systeem zorgt dat elke configuratie of combinatie van stroomvragers op elk
willekeurig moment met gemak kan worden voorzien, waarmee het brandstofverbruik voortdurend
wordt geoptimaliseerd. Tevens wordt de onderhoudsvraag (MK onderhoudsplan) en uitlaatgassen
emissies geminimaliseerd. Om de rompweerstand te verlagen en de rolbewegingen te beperken zijn
de korte, brede kimkielen tevens voorzien van koelkanalen (energiebesparing, geen huidopeningen).
Door dit revolutionair nieuwe machinekamerontwerp en de innovatieve MDV-1 rompvorm kon
ontwerptechnisch de MDV doelstelling van 80 % brandstofbesparing op voorhand bepaald worden.
Het hele elektrische systeem is ontworpen en geïnstalleerd door Westhoeve
(Ouddorp)/Emerson(Papendrecht) in samenwerking met en onder verantwoording van de
hoofdaannemers HoekmanShipbuilding (Urk) en Padmos (Stellendam).
Hoofd(diesel)generatorset:
-Mitsubishi
500kW@1200
-Leroy
590 kVA, AC, 60 Hz

Toeleveranciers:
-elektrische systemen, schakelborden,
energiemanagement , alarmeringen en
bediening:
Westhoeve, Padmos,
Emerson, Hoekman

Nood(diesel)generatorset:
-Mitsubishi 117kW@ 1500
-Leroy
150 kVA,AC 60 Hz

-in- en afbouw: HoekmanShipbuilding,
toeleveranciers

Schakelkasten:
-van a.c. naar d.c trafo/plc
Voortstuwing-elektromotor:
-p.m.emotor
400 kW, d.c.

Hendrik Kramer
-diesels:
-generatoren :
-p.m. elektromotor:
-warmte accu:

Schroefinstallatie:
-lange schroefas met
stuwdruk lagers
-fp schroef
ᶲ 3 m@110
Boegschroef:
-pp50

-schroefasinstallatie: Padmos
-schroef/straalbuis: Van Voorden
-boegschroef:
Padmos

100 kW

Energiebesparing:
-warmte accu
Ledverlichting:
-navigatie,
-dek
-werkruimten
-aan/uit sensoren

Padmos
Leroy
Oswald
Padmos

5 m3
MK touchscreen

KlaasAlbert Hoekman

Tabel 21 MDV-1 machinekamergegevens en toeleveranciers

-powermanagement, cruisecontrol:
Westhoeve
Diversen:
-hydrauliek:
Hylkema
-stuurmachine:
TryDo
-appendages:
Econosto
-centrifugaal pompen: Pomp Services
-separatoren:
Jensen
-CV, sanitair:
SB techniek
-hygië boiler:
OEG
-isolatie MK:
Pinta Nieuwburg
-geluid-trillingen:
Intersona
-emissieberekeningen: Imares
1.0/fv/4 sept.2015

Diverse additionele energiebesparingsmogelijkheden in MDV voorontwerpfase zijn tijdens het
bestekontwerp nog eens gewikt en gewogen, maar uiteindelijk te licht bevonden: ….. of nog te zeer
in een ontwikkelingsfase (bio(discard)gas, LNG, luchtsmering) dan wel hebben (nog) een te
ongunstige kosten/baten verhouding en/of te ongunstige capaciteit/ruimtebeslag (hybride
accupakket, zonnepanelen, windrotoren). Wel is door Padmos een warmte-accu ontworpen en
geïnstalleerd, een soort warmwaterboiler (5 m3), waarbij het water verwarmd wordt door het
koelwater van de diesels. Deze warmte-accu levert het tapwater en zorgt voor de verwarming (CV,
motor), ook bij onbemand schip. Alle systemen worden automatisch bij mode ‘onbemand’
uitgeschakeld en is slechts een zeer gereduceerde walspanning nodig (64 --> 16 A). De MK
alarmeringen en bediening zijn afgestemd op een ‘onbemande’ machinekamer met
gebruiksvriendelijke touchscreens, zowel in het stuurhuis als de verblijven en werkruimten. Door het
hele schip is energiezuinige ledverlichting geïnstalleerd met bewegingssensoren (automatisch aan/uit
bij betreden/verlaten van de werk ruimten).
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proefvaarten en 1e visreizen juni- aug. 2015 MK installaties in de praktijk
Al naar de eerste proefvaarten op het IJsselmeer (Urk) en daarna
de Noordzee (Den Helder), bleek dat het MDV-1 ontwerp en de
inbouw zo goed zijn verlopen, dat er nauwelijks sprake was van
kinderziektes. Een topprestatie gezien de vele technisch innovaties
en korte bouwtijd (12 mnd.). De gekozen en geïnstalleerde MK
installaties komen volledig tegemoet aan de MDV doelen en
uiteenlopende Noordzee (visserij)omstandigheden. De
betrouwbaarheid en grote flexibiliteit van de boordsystemen
kwamen tijdens de 1e visreizen geheel uit de verf. Goede interneten satellietverbindingen waren/zijn behulpzaam bij technische
ruggespraak met experts aan de wal. Uiteraard waren er
verbeterpunten met de voortschrijdende inzichten, die of tijdens
de geplande dokperiode (BV Klasse. IL&T) verholpen werden dan
wel meegenomen in het PvE van de MDV follow-upschepen, MDV2 e.v. Een groot voordeel van d.e. installaties is, dat binnen de
hoofdafmetingen /casco de geld genererende ruimten
(vis(verwerkings)dek, visruim) optimaal gepositioneerd kunnen
worden. Hierbij kon succesvol aandacht gegeven aan lage
geluidniveaus in de verblijven en stuurhuis (50–55 dBA).
Brandstofverbruik:
Vanwege de nog korte periode, verschillende visserijvaarprofielen
alsmede uit te voeren verbeterpunten, is het definitieve
brandstofverbruik nog niet vastgesteld. Het varieerde tussen 6 à 7
ton gasolieverbruik per week bij overwegend goede besommingen.
Waarmee de 2 belangrijkste MDV doelen, de substantiële
brandstofreductie en het positief verdienmodel zich nu reeds
aftekenen. Als belangrijkste onderdeel van de later uit te voeren
LCA analyse (TNO), blijkt bij dit gemiddelde verbruik al een
uitlaatgassen emissiereductie bereikt te kunnen worden van 80–90
%. Met de hoofdgeneratorset (500 kW) en 400 kW op de schroef is
er voldoende trekkracht voor de twinrig(pulse)tuigen alsmede 100
kW voor het boordnet met een noodgeneratorset (117 kW) achter
de hand.
Energiebesparing
Zowel de grotere installaties als kleinere machines zijn allen
energiezuinig t/m het mini koffiezetapparaat op de brug. Alle
energieverbruikers staan uit indien niet nodig en sensoren
schakelen het licht uit bij verlaten van de werkruimten. Deze
consequente aanpak en de keuze voor twee diesel generatorsets
van verschillend vermogen en variërend toerental wordt in de
praktijk ook uit 1 gram brandstof zoveel mogelijk energie gehaald.
Mede mogelijk gemaakt door een goed werkend
(visserij)powermanagement systeem. Alle energiegebruikers
blijken in de praktijk goed naar behoefte bediend worden. Een
goed voorbeeld is de TryDo stuurmachine: de gevraagde
koersverandering (roeruitslag) bepaald de capaciteit van de pomp,
van weinig omwentelingen tot vol vermogen. De warmte-accu kon
als additionele energiebesparing in deze periode nog niet
maximaal benut worden, maar deze wordt in de dokperiode
aangepast.
Voortstuwingsinstallatie:
Dit type voortstuwing, diesel-elektrisch zonder tandwielkast en de
d.c. p.m. elektromotor (400 kW) blijkt vanwege de hoge
reactiesnelheid zeer naar wens te werken, zowel voor de
ontwerpers/bouwers als de MDV-1 bemanning. De 3 hoofdmotor
modes (optimale toerenrange) werden in de dokperiode verder
gefinetuned. Tezamen met de boegschroef heeft het pilotschip
uitstekende manoeuvreer-karakteristieken. Zowel vrijvarend als
vissend worden er economisch verantwoorde snelheden bereikt,
resp. 10 kn.en 3 kn. Mede dankzij dit type voortstuwingsinstallatie,
de lage geluidniveaus en goed werkende klimaatinstallaties is het
comfort aan boord zeer hoog.

Tabel 22 MDV-1 tussentijdse prestaties MK installaties
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Kees Koese (Westhoeve)

generator

Leon Padmos

p.m. e-motor Klaas Hoekman

warmte -accu Karel Wisse

schakelkast KlaasAlbert Hoekman

1.0/fv/4 sept. 2015

MDV-1 visreizen sept.2015 – juni 2016 MK installaties in de praktijk
Vanaf begin af aan hebben de energieopwekking en hoog rendements voortstuwingsinstallaties goed
gewerkt. Het brandstofverbruik is substantieel laag (TR: 6700; TRP 6500 ltr./100 uur) en draagt bij
aan de beoogde verdienmodellen. Kleine storingen konden vanaf de wal opgelost worden. Slechts 1
keer vertrok het schip niet op tijd uit de haven en 1x moest het vanaf het Wad teruggesleept worden
naar Harlingen. Beide keren was er sprake van een regeltechnische storing na de overschakeling van
wal- op scheepsnetspanning bij vertrek. Monteurs van Westhoeve hebben dit euvel aan boord snel
kunnen oplossen. De bemanning is zeer te spreken over het powermanagement systeem en de
gebruikersvriendelijkheid ervan. Daardoor draait de installatie altijd met een optimaal toerental en
dus maximaal rendement. Verbeterpunten worden uiteraard in de volgende versies meegenomen.
Omdat het schip een consistente vissnelheid heeft (3.1 kn.) zijn de scholvangsten goed en is er
nauwelijks sprake van extra slijtage en onderhoud aan vislijnen, blokken en vistuigen. Een bijkomend
voordeel van d.e.-installatie zijn de lage geluidniveaus, zowel a/b als onderwater. Wat dit laatste
betreft zijn de meningen (nog) verdeeld of de schol daardoor op droge grond wel/niet beter door de
vislijnen in de netten gejaagd wordt (meer een item bij de pelagische/trawlervloot). Zeker met dit
lage onderwatergeluid kan voor optioneel visserij onderzoek gevoeliger akoestische meet apparatuur
geplaatst worden.
In het afgelopen jaar is het powermanagement systeem verder gefinetuned om het
brandstofverbruik voor de verschillende vaarprofielen nog verder te optimaliseren (stomen, vissen,
halen/vieren). Omdat er sprake is van taylormade energietoelevering, vraagt dit veel alertheid van de
schipper, met name bij de volvermogen modus. Bij tijdelijk te veel energiegebruik kan de dieselgeneratorset overbelast raken en uitvallen. Bij minder ervaren schippers kan dit voorkomen en een
blackout ontstaan, waardoor het schip even onbestuurbaar is en de kans op een vislijn in de schroef
denkbeeldig en 1x voorgekomen.
Na aanloopproblemen met de warmte-accu, zijn deze werkenderwijs verbeterd. Een aandachtspunt
blijft dat men in dok aan boord geen eigen warmwatervoorziening meer heeft (wel vanaf het dok).
Composiet toepassingen in scheepsconstructies (I.P.3)
Er is tijdens de voorfase onderzoek gedaan naar een geheel composiet casco alsmede naar de
toepassing van zoveel mogelijk composiet constructieonderdelen, van deuren, luiken, masten tot aan
een composiet stuurhuis op een stalen casco (gewichtsbesparing, onderhoudsvrij). Wereldwijd zijn er
meer dan 200.000 composiet vissersvaartuigen gebouwd, maar in de Nederlandse visserij is te
dienaangaande nog geen ervaring en koudwatervrees. Terwijl Nederland de beste composiet
jachtbouwers ter wereld heeft en er al jarenlang ervaring is met grote zeewaardige composiet
jachten en Nederlandse mijnenjagers (K.M.). Omdat in Flevoland er diverse toeleverende
composietbedrijven zijn en MDV een transitie wil bewerkstelligen met een revolutionair innovatief
visserijschip, stond de optie van lichtgewicht composietconstructies voorop, tevens bijdragend aan
de duurzaamheidsdoelen (onderhoudsvrij, recyclebaar). Composiet is een verzamelnaam voor
vezelversterkte kunststoffen, waarmee lichter ontworpen kan worden en onderhoudsvrij is. Door
standaardisatie (precisie en modulaire mallen) kan bij serielevering/ seriebouw de kosten aanzienlijk
verlaagd worden. Afhankelijk van de uiteindelijk toegepaste hars-vezel combinatie, zijn de
composietconstructies minder/meer duurzaam en recyclebaar. Hieraan wordt in Nederland veel
onderzoek gedaan(LCA;TNO,ICO,TUDelft,VABO). Composiet is inmiddels het (scheep)bouwmateriaal
van de toekomst aan het worden met vele functie-integraties, zoals bijv. isolatie, brandvertraging,
maar ook integratie met zonnepaneelfolie. Vanuit ontwerpperspectief zijn mogelijke piekbelastingen
een aandachtspunt. Daar waar staal bij overbelasting enigszins elastisch kan vervormen, kan bij
composiet constructies spontane breuk optreden. Zwaardere dimensionering gaat dan weer ten
koste van het beoogde lichtere gewicht.
Naar aanleiding van het vooronderzoek en de vele discussies (mogelijkheden, regelgeving,
levertijden, kosten) is aan het begin van de bouwperiode unaniem besloten om voor het eerste MDV
pilotschip vooralsnog af te zien van een geheel composiet stuurhuis (hoofdaannemers, MDV
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bestuur). Maar wel al ervaring op te doen met de toelevering van zoveel mogelijk composiet deuren
en luiken met een Flevolandse toeleverancier. Een belangrijke afweging was het voorzienbare
spanningsveld van de korte MDV-1 bouwtijd en de nog in ontwikkeling zijnde Klasse/ IL&T
bouwvoorschriften voor hybride composiet-staal constructies op werkschepen. Ook konden de
ontwerpers (Padmos, KME) de beoogde casco gewichtsbesparingen realiseren door toepassing van
een langsspant methodiek. Wel is door het MDV bestuur besloten om tijdens de MDV-1 bouw een
parallelle studie te laten uitvoeren naar de verdere ontwikkeling van een modulaire composiet
stuurhuis (VABO/ICO/MDV). Zodat deze tezamen met de MDV-1 praktijkervaringen en de
voortschrijdende inzichten meegenomen kunnen worden in het Programma van Eisen van de MDV
follow-up schepen. Het scheepsontwerp met de composiettoepassingen is uitgewerkt door Padmos
en Kramer Marine Engineering (Zwijndrecht) in samenwerking/ onder verantwoording van de
hoofdaannemers HoekmanShipbuilding (Urk) en Machinefabriek Padmos (Stellendam):
Lengte o.a.
30.15 m
Lengte l.l.
29.95 m
Breedte
8.60 m
Holte hoofddek
4.87 m
Holte shelterdek
8.54 m
Diepgang mal
3.75 m
Diepgang voor
2.50 m
Deplacement
380 m3
Visruim
800- 900 kisten
Visverwerkingsdek
100 m2
Buitendeuren (w.d):
2
-stuurhuis (composiet)
-visdek
(composiet)

Toeleveranciers:
-casco(design) : Padmos, KME, CSR, Centraal Staal
-composiet deuren en luiken: VABO
-inbouw: HoekmanShipbuilding, toeleveranciers
-haalbaarheidsstudie modulair composiet stuurhuis:
VABO,ICO,MDV
composiet buitendeuren

Binnendeuren (w.d):
5
-visverwerkingsdek
(composiet)
Luiken (w.d):
-visruim
(composiet)
-bakdek
(composiet)
-magazijn (composiet)

3

MK deuren en luiken (w.d.):
-visverwerkingsdek (staal)
-visdek
(staal)

2
w.d composiet visruimluik
fotos

Frans Veenstra

Tabel 23 MDV-1 scheepsgegevens met composiet deuren en luiken

1.0/fv/8 sept.2015

proefvaarten en 1e visreizen juni 2015 – aug. 2015 met composiet constructie onderdelen
Achteraf is het een goede beslissing geweest om MDV-1 vooralsnog niet uit te rusten met
een innovatief composiet stuurhuis (modulair). Hybride composiet-staalcombinaties
vereisen veel overleg en afstemming, niet alleen tussen de hoofdaannemer en
toeleverancier maar ook met Klasse en IL&T. Zo ook voor de waterdichte composiet
deuren (w.d.) voor het MDV-1 pilotschip, waarmede een groot appel werd gedaan op het
(bouw)improvisatievermogen met een strakke aansturing bij het ontwerp en de inbouw .
De bouwtijd was bijzonder strikt (12 mnd.)
w.d. composiet deuren
De standaard lichtgewicht deuren zijn mooi en strak afgewerkt met ronde hoeken,
esthetisch verantwoord. Vanwege de brandveiligheidsnormen zijn de machinekamerdeur
en het -ontsnappingsluik (nog) in staal uitgevoerd. De deuren zijn uitgerust met een 3punts RVS centrale vergrendeling. Het sluitingsmechanisme van enkele binnendeuren
behoeven in de dokperiode nog verbetering, met name de deur naar de verblijven.
Omdat de geluidniveaus hier laag zijn, gaat het veelvuldig sluiten met teveel
lawaaioverlast gepaard (comfort bemanning).
w.d. composiet luiken:
De composiet luiken en de sluitmechanisme zijn goed en gemakkelijk te hanteren (licht).
De oplevering en installatie a/b is conform het Programma van Eisen gegaan.

Tabel 24 MDV-1 tussentijdse prestaties composiettoepassingen
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w.d composiet binnendeuren
foto’s Frans Veenstra
1.0/fv/7 sept 2015

MDV-1 visreizen sept.2015 – juni 2016
composiet constructiedelen in de praktijk
Na het verhelpen van de aanloopproblemen met het sluitmechanisme bij enkele deuren, bevallen de
composiet onderdelen aan boord van de MDV-1 goed. Ook na een jaar zijn de deuren en luiken
onderhoudsvrij. Waar bij intensief gebruik van stalen deuren deze hier en daar al bijgeschilderd
moeten worden, is dit bij composiet niet het geval (beschadiging/slijtage). Ze blijven er als nieuw
uitzien. Door het plaatsen van een lichter composiet stuurhuis, lager cascozwaartepunt verwachten
de bemanningsleden (én innovatiemanager) dat het slingergedrag bij thuisstomen nog verbeterd kan
worden. Uit de parallelle haalbaarheidsstudie naar een composiet stuurhuis (ICO, VABO, MDV; 20142015) blijkt dat een dergelijk lichtgewicht en onderhoudsvrij stuurhuis zeker aantrekkelijk is om in
het ontwerpproces voor de MDV follow-up schepen mee te nemen. Een bijkomend voordeel is, dat
er zonnefolie in de modulaire panelen geïntegreerd kunnen worden als opmaat naar toekomstig
energieneutrale schepen.
In de betreffende studie zijn prototypes verder uitgewerkt (tekenpakketten) en in geval van de
brandvertragingseisen getest , waarbij recyclebaarheid ook is meegenomen (kosten/baten). In de
haalbaarheidsstudie is veel kennis ontwikkeld en is het goed mogelijk composietmaterialen in te
zetten voor maritieme toepassingen in de zeegaande scheepvaartwereld.
Visverwerkingslijn (I.P.4)
Centraal staan de ontwikkelingen aan boord op het gebied van automatisch scholstrippen (kwaliteit,
arbo), discardvermindering (overlevingskansen), het marktgericht sorteren (geen afslagkosten) en
het verkorte van de koelketen voor verse vis (kwaliteit, houdbaarheidsverlenging). Voor de
ontwikkeling van de mechanische scholstripmachine is een MDV/LEBA samenwerkingsverband
aangegaan (2015-2018) en voor de automatische sorteermachine zijn VCU Urk/BPL de
toeleveranciers geworden. Tijdens het bouwvoortgangsoverleg stond de layout van het
visverwerkingsdek regelmatig op de agenda en is de 1e scholstrip prototype aan de wal met kleine
partijen schol getest, echter dit was niet het geval met de voor de visserij nieuwe sorteermachine.
I.v.m. de korte bouwtijd en deadlines konden zowel de scholstripmachine als de sorteermachine aan
boord van de MDV-1 nog niet in de praktijk getest worden, maar pas tijdens de 1e visreizen.
Hetzelfde gold voor een nieuwe type overlevingsbak, geïntegreerd in de visstortbak, waarbij de
eerste ervaringen op de bestaande vloot werd gevolgd (discard aanlandplicht 2016). Voor het
marktgerichter aanlanden zijn verkennende gesprekken gevoerd met de handel en retailers, maar
zoals velen in de kottersector wilde men eerste wel eens zien wat de scheeps- en visprestaties in de
praktijk zouden worden. In het Algemeen Plan, Bestek en bij de inbouw is volop rekening gehouden
met de MDV onderzoeksperiode en het mogelijk a/b plaatsen van extra verwerkingsapparatuur dan
wel aanpassing van bestaande apparatuur. Het scheepsontwerp is uitgewerkt door Padmos en
Kramer Marine Engineering (Zwijndrecht),onder verantwoording van de hoofdaannemers
HoekmanShipbuilding (Urk) en Machinefabriek Padmos (Stellendam) en in samenwerking met de
toeleveranciers, LEBA (Enkhuizen), VCU TCD/BPL (Urk):
MDV-1 vismethodieken
-conventionele twinrigging (TR;
doelsoort schol)
-innovatief twinrig pulse (TRP;
doelsoorten schol & tong)
Visgronden:
-Doggersbank (zomer)
-Nederlandse kust (winter)

Toeleveranciers:
-lieren : Padmos
-TRP tuigen: Coöperatie Westvoorn,
Padmos, Hoekman
-kranen: De Jong

Lieren:
-nettentrommels (visdek)
-vislieren
(visdek)
-klomplier
(brugdek)
-jomperlieren
(visdek)
-pulse lieren
(brugdek)
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2
2
1
2
2

-inbouw: Hoekman, toeleveranciers

-discardoverlevingsbak: Padmos, TCD,

Hoekman
Kranen:
-kraan (handling;hekgalg) 1
-kraan (viskisten; bakdek) 1

Toevoer uit vishopper annex
discardoverlevingsbak
-opvoerbanden:

VCU TCD

Achterste visverwerkingsdek:
-scholstripmachine
-opvoerbanden
-sorteer(discardlees)band
-bufferbakken
6
-spoelunits
4
-verstelbaar rooster(hoogte) met
zit/ruggesteun beugels

-scholstripmachine:
LEBA
-opvoerbanden, sorteertafel, bufferbakken,
spoelunits,rooster met zit/ruggesteun
beugels:
VCU TCD

-sorteer(discardlees)band
-touch screen bediening schuif
vishopper annex discardbak

-sorteertafel:
VCU TCD
-touch screen:
Westhoeve
-discardonderzoek (zelfbemonsteringen):
AGONUS

Voorste visverwerkingsdek:
-sorteermachine(banden; touch
screen,sorteerhandels, laser
sensoren)
- stortkokers naar visruim
7

-sorteermachine:
-stortkokers visruim:

BPL, TCD
VCU TCD

Visruim:
-stortkokers visruim
-kistenvul-,weegsysteem
-flow-ice buffer (tub)
- touch screen catchmanagement,
RFID catchlocator
-opslag viskisten
800-900
-RVS vloer

-laad-,weegplatform , catchmanagement
systeem:
VCU TCD

foto’s Frans Veenstra

Tabel 25 MDV-1 scheepsgegevens met visverwerkingslijn
proefvaarten en 1e visreizen juni 2015 – aug. 2015 visverwerkingslijn a/b
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1.0/fv/10 sept.2015

Door binnen het 30.15 x 8.6 m basisontwerp te kiezen voor een shelterdek en d.e.
voortstuwing is er maximaal ruimte gerealiseerd voor de geld genererende activiteiten, met
name het visdek, visverwerkingsdek en het visruim. Door het lage brandstofverbruik en
goede besommingen met de conventionele twinrigtuigen tekent het door MDV na te
streven positief verdienmodel zich reeds af. Op het ruime en goed schoon te houden visdek
kunnen de vistuigen goed en relatief veilig ‘gehandled’ worden met goede zichtlijnen
vanuit het stuurhuis. Het voor en achterste gedeelte van het visverwerkingsdek zijn goed
toegankelijk en bieden voldoende gelegenheid om op grond van voortschrijdende inzichten
apparatuur bij te plaatsen dan wel te vervangen c.q. te verplaatsen. De ruimte is goed
geïsoleerd, wat bijdraagt aan het kwaliteitsbehoud van de gevangen verse vis. Aan de
sorteerband zijn de arbo-omstandigheden geborgd door een in hoogte verstelbare rooster
met zit/ruggesteun beugels bij het voor sorteren en handmatig strippen. De vishopper
schuif kan met een touchscreen remote bediend worden, zij het dat te dienaangaande in de
dokperiode diverse verbeterpunten aangepakt moeten worden. De door TCD gemonteerde
(elevator)banden zijn visserij‘proven’ en werken naar wens. De visruimvloer is voorzien van
RVS platen, wat het verplaatsen van viskisten en het hygiënisch onderhoud vergemakkelijkt.
Het kisten vulsysteem (stortkokers) met weegplatform werken cf. het programma van eisen
evenals het catchmanagementsysteem. Alle werkruimten zijn van ledverlichting voorzien
met automatische aan/uit bewegingssensoren.
Scholstripmachine (2,3 en 4’en)
De scholstripmachine is een robuust RVS machine, de vis wordt handmatig op een
ronddraaiend kunststof plateau gelegd en m.b.v. 2 boortjes gestript .De machine stript naar
verwachting en is voor de bemanning aanzienlijk minder vermoeiend dan het non-stop
handmatig strippen met een inconsistent stripkwaliteit over de hele week. Verbeter- en
doorontwikkelingspunten zijn goed naar voren gekomen en worden wanneer realiseerbaar
al in de dokperiode aangepakt, zoals capaciteits verhoging bij mechanisch strippen en
verbeteren invoer/opleggen. Aan de wal stak een vroegere fileerrendement discussie weer
de kop op, zij het dat anno nu schol niet meer met de hand wordt gefileerd. Vooruitlopend
op een MDV onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve stripsnede aspecten
(rendementen handstrippen vs mechanisch strippen), is de machine voorlopig gefinetuned
voor schollen 3 en 4, de bulk van de schol aanvoer ter ontlasting van de bemanning (arbo).
Wel werd door enkele handelaren al geconstateerd ,dat het soms moeilijker is in een kist
handgestripte schol een goed exemplaar te vinden dan een slechte in een kist mechanisch
gestripte schol, vooral in vangsten aan het einde van de week.
Sorteermachine( lengte en gewicht)
“De uitzondering is de bevestiging op de regel”: in het bestek en vanwege de korte
bouwperiode werd afgesproken om alleen ‘visserij- en/of maritiem proven’ apparatuur a/b
te plaatsen. Maar m.b.t. de sorteermachine is hiervan afgeweken. Een machine die zich in
de fruitsector goed heeft bewezen, zou met enige aanpassing ook in de MDV-1 pilot
visverwerkingslijn bruikbaar zijn. Maar in de praktijk was er sprake van vele meetfouten
(lengte en gewicht), met gevolg dat de bemanning en handel in deze versie al snel geen
vertrouwen meer hadden. Tussentijdse aanpassingen, zoals een 3e lasersensor erboven
leidde niet tot het gewenste resultaat. In de dokperiode gaat de sorteermachine van boord
voor een gerichte upgrading en eerst uitvoerige praktijktesten aan de wal. Na de
voorspoedige en uitmuntende MDV-1 scheepsprestaties zijn de aanloopproblemen met de
innovatieve sorteermachine voor MDV en bemanning in eerste instantie teleurstellend. Dit
betekent extra (til)werk voor de bemanning en ook komt de beoogde MDV ‘ononderbroken
koelketen’ nog niet van de grond en de verdere samenwerking met de handel
(commitment). Maar in MDV fase 3 (ontwerp, bouw pilotschip, oplevering) is voor de 2 e
helft 2015 echter een test- en onderzoekperiode voorzien, ook voor de visverwerkingslijn
om dan definitieve conclusies te kunnen trekken met aanbevelingen voor de MDV
onderzoek- en doorontwikkelperiode 2016-2018.
discard overlevingsbak:
De gecombineerde stortbak met een discard overlevingsconstructie kon in deze periode
nog niet getest worden. Omdat de focus in eerste instantie op het proefvaren en invissen
lag en het uittesten van de innovatieve visverwerkingslijn. Na overschakeling op de twinrig
pulse tuigen wordt dit verder opgepakt. Gebruikmakend van de praktijkervaringen a/b van
de bestaande vloot. Soortgelijke discard overlevingsbakken (type beluchting) worden a/b
van andere kotters getest, onder de paraplu van CVO en in het kader van de komende
aanlandplicht ( Masterplan Discard Vermindering (MDV-discard 2014-’15)). Vooruitlopend
hierop is door de MDV-1 onderzoekschipper / bemanning ervaring opgedaan met (discard)
zelfbemonsteringsonderzoek als referentie voor de latere twinrig pulse discard data (aug.dec. 2015; begeleid door AGONUS).

scholstripmachine

sorteermachine

vishopper/overlevingsbak

visruim

viskisten lossen
foto’s Frans Veenstra

Tabel 26 MDV-1 scheepsbeschrijving, onderdeel tussentijdse prestaties visverwerkingslijn
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1.0/fv/10sept ’15

MDV-1 visreizen sept.2015 – juni 2016 visverwerkingslijn in de praktijk
Zo voorspoedig als de 3 scheeptechnische MDV hoofdinnovatiepijlers in de praktijk uitpakten
(rompvorm, MK-installaties, composiet toepassingen), des te moeizamer ging het met de 2
operationele MDV hoofdinnovatiepijlers, de Visverwerkingslijn en de TRP tuigen. Enerzijds omdat het
hier prototypes betroffen en anderzijds tijdens het ontwerpproces/bouw deze innovaties minder
aandacht hebben gekregen dan de scheepstechnieken in het korte bouwproces. Zowel de Leba
stripmachine als de VCU sorteermachine konden pas tijdens de eerste proefvaarten getest worden
en de nieuwe sorteermachine (uit de tuinbouw) is nog nooit blootgesteld geweest aan mariene
omstandigheden. Hierbij heeft het MDV bestuur wel al rekening gehouden met een MDV-1
praktijkonderzoek,-ontwikkel periode (2016-mei 2018). Alhoewel de MDV focus voor alle 5 pijlers
voortdurend helder was, waren de gebruikte scheepstechnieken wel reeds marine ‘’proven”, die zich
in de praktijk binnen/buiten de visserij al bewezen hebben, liepen we echter bij de prototypes tegen
storingen/kinderziektes aan. De bemanning is werkenderwijs inmiddels klaar met deze
sorteermachine, maar heeft nog wel vertrouwen in de stripmachine. Vanuit bemanningsperspectief
(arbo, werk-,rusttijden) en verdienmodel (consistente kwaliteit, ketenverkorting) zou men graag het
visverwerkingsdek opnieuw willen herinrichten. Om te voorkomen dat een scholletje 4- 5 keer door
de handen gaat, is er maar één afdoende oplossing, namelijk zowel de mechanische stripmachine als
de sorteermachine bij elkaar plaatsen. Dan kan 1 bemanningslid deze bedienen en de overige
bemanningsleden verder het normale voorsorteer- en stripwerk afhandelen. In de kottervisserij zijn
er voorbeelden, waarbij deze gezamenlijke opstelling werkt (L510, PD147). Zij het dat men hier met
een concurrerende mechanische stripmachine werkt (FM80) en een zich in de visserijpraktijk goed
bewezen sorteermachine (Scanvaegt). Behalve bovenstaande aanpassingen is plaatsing van een 2e
slurry ijs machine alsmede een desinfectie-installatie gewenst, wat de aanvoerkwaliteit ten goede
komt. Gesprekken zijn hierover gaande. Ook over de vervanging van de VCU sorteermachine, na
diverse refits aan boord en aan de wal is deze sorteermachine van boord gegaan.
Inmiddels is er aan boord met de mechanische scholstripmachine zoveel ervaring opgedaan, dat de
bemanning/innovatiemanager niet meer zonder wil varen (arbo). De storingen waar men nu nog
tegen aanloopt zijn relatief eenvoudig te verhelpen en de plannen voor een LEBA versie 2.0 type
beginnen al uit te kristalliseren. Met de scholstrip praktijkproeven in dec 2015 bij Marine Harvest en
Neerlandia, hand- vs. mechanisch gestript, is aangetoond, dat het fileer rendement van mechanische
gestripte vis beter en consistenter is dan alleen hand gestripte schol (3 en 4’en).
De visverwerkingsruimte is goed geïsoleerd, zodat het in de zomer aanvaardbaar koel blijft, weer ten
goede komend aan de ononderbroken koelketen a/b en aan de bemanning (arbo).
Twinrig pulse tuigen (I.P.5)
Een innovatieve vistuigconfiguratie, waarmee voor het eerst in de Nederlandse visserij gevist gaat
worden. Door het conventionele twinrig tuig (doelsoort schol) te combineren met pulsmodules
(doelsoort tong) verwacht MDV zowel tong als schol op een ecologische en duurzame manier te gaan
vangen.
Vooruitlopend op én parallel aan het bestekontwerp/ bouw van het revolutionaire innovatieve MDV
pilotschip zouden er a/b van de SCH 65 (2013/’14) pre-trials gehouden worden. Maar deze gingen
niet door vanwege een te korte testperiode (ontheffing) en dus een te hoog financieel risico voor één
visserijbedrijf. Waarna het ministerie EZ en MDV hebben besloten om het TRP ontwikkelingstraject
a/b van MDV-1 te starten en te laten plaatsvinden. De eerste zijn uitgevoerd in augustus 2015 en
werd doorgestart in de 2e helft van 2015. Daarna vond een go/no-go discussie plaats om in de MDV
onderzoekperiode 2016-2018 (visnamigheid, discardvermindering) door te starten,
ter
onderbouwing van de door MDV beoogde transitie naar een meer ecologisch en economisch
rendabele platvisvisserij.
Vanwege de vele Nederlandse pulsekor-ontheffingen en pulsetrawl-ontwikkelingen, nog een
gevoelig politiek dossier, vond er regelmatig overleg plaats (MDV/EZ/Visserijbestuurders) en is de
ecologische onderzoekaanpak a/b MDV-1 uitvoerig bediscussieerd, afgestemd met de visserijinstituten (NL, B) en consultants(NL), voor een kosten-efficiënte, wetenschappelijke begeleiding.
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Het netontwerp met de nieuwe pulsconfiguratie is een gezamenlijke ontwikkeling van de Coöperatie
Westvoorn (Stellendam), HFK (Baarn) en de MDV-1 schippers, in samenwerking met en onder
verantwoording van HoekmanShipbuilding (Urk) en Machinefabriek Padmos (Stellendam), tevens
hoofdaannemers MDV-1:
Scheepsgegevens:
Lengte o.a.
30.15 m
Breedte
8.60 m
Schroef diameter
3.00 m
Voortstuwings e-motor 400 kW

Toeleveranciers:
-pulsetrawl (ontwerp)model: Coöperatie Westvoorn
-netten, uitrusting :

Visruim:
800- 900 kisten
Visverwerkingsdek:
100 m2
Visgronden: Doggersbank, NL kust

Coöperatie Westvoorn
Coöperatie Urk

-netsondesysteem, visserijapp.: De Boer Maritiem
-cruise-control, FO-meter:
Westhoeve

Netmeet en-regelapparatuur:
-marpot netsondesysteem
-kabellengte
-cruise-control
-brandstofmeter

-pulsmodules, software, e-kasten, beeldschermen:
HFK Engineering
-pulskabels:
-pulslieren:

MacArtney
Padmos

TRP netontwerp: afgestemd op
eerste pulsetrawl werkmodel
Cooperatie Westvoorn/SCH65
(sept. 2013)

-inbouw:

HoekmanShipbuilding

foto’s frans veenstra
Vangst- en (discard)selectiviteitsonderzoek:
MDV-1 bemanning, AGONUS

foto MDVfacebook
Visborden:

Coöperatie Westvoorn 2015

idem TR tuigen

foto’s HendrikKramer,
KlaasHoekman, Arie Lokker

Tabel 27 MDV-1 scheepsgegevens, onderdeel twinrig pulse tuigen (TRP)

1.0/fv/16 sept.2015

proefvaarten en 1evisreizen aug. 2015
eerste praktijktrials twinrig pulse vistuigen
Na de 1e proefvaart dokperiode is overgeschakeld naar één net met pulsmodules. Om voor het eerst
de TRP modules in de praktijk te testen, zowel voor de technische aspecten als nethandling. Tijdens
de eerste pre-trials bleken de pulsemodules nog een onvoldoende wekveld te generen, terwijl dit
wel het geval was aan de wal en op dek. De consequenties waren dat er nieuwe modules gemaakt
moesten worden. Dit vergde enig tijd, zodat op z’n vroegst in nov. 2015 doorgestart kon worden.
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MDV-1 visreizen nov.2015 – maart 2016
twinrigpuls vistuigen in de praktijk
Eind december 2015 werd er voor het eerst tong en schol gevangen met zoveel perspectief, dat door
MDV en bemanning besloten werd er in 2016 mee door te gaan. Na de 2e dokbeurt (week 11,12
2016) zijn beide pulsnetten aan boord genomen en heeft MDV-1 alsnog 5 weken mee gevist (week
12-16).
Met wisselend succes, van ½ - 3 kisten tong & 42 – 142 kisten schol plus zwart vis (10 -26 kisten) en
weekbesommingen van 12-18.000 euro (met twinrigging 20-30.000 euro). Over de visserij technische
aspecten is aan MDV gerapporteerd alsmede over de discards (zelfbemonstering). Per 100 uur vissen
werden er ongeveer 30 trekken van ca. 2 uur gedaan. Dat betekent meer werk voor de bemanning en
ongunstiger werk-rust cycli. Omdat de maanden april-mei voor tong een ongunstige periode is, lag de
focus vooral op het visnamige deel (vangsten) en vooralsnog minder op discardvermijding. Doordat
vanwege de ‘flexibele’ tong met 80 mm gevist moest worden, was er sprake van volle boxen met veel
ondermaatse schol, een dilemma voor de TRP tong &schol visserij (grotere mazen weinig tong en
zwart vis, kleinere mazen veel discards). In het najaar met de eerstvolgende TRP trial periode zal dit
een hele uitdaging zijn om bijvoorbeeld de discardbijvangsten met 30 % te reduceren, laat staan met
70% (stip aan de horizon). Het CVO discardverminderingsonderzoek 2013-2015 laat bij
praktijknetaanpassingen voor de bokkenvisserij momenteel percentages van 30 – 40 % zien. Om dit
op het dubbele te krijgen zijn verdergaande selectieve vistuigen noodzakelijk. Aan boord is hierover
uitvoerig gediscussieerd en men vindt dat na de volgende TRP trials (nov.2016 –maart/dec.2017) er
een realistische afweging gemaakt zal moeten worden. Wat is realistisch en in hoeverre draagt dit bij
aan de MDV duurzaamheidsdoelen? Temeer omdat uit het bovengenoemde CVO discardonderzoek
eveneens bleek dat met alternatieve discard overlevingsbakken aan boord er (nog) geen
spectaculaire overlevingsresultaten werden geboekt en het CVO vervolgonderzoek 2016-‘19 meer
op discardvermijding zal gaan liggen dan op nieuwe type bakken (hogere investeringen, meer werk
a/b). Dit bleek ook uit de MDV-1 ervaringen met een aangepaste stortbak met veel water en
ontsnappingsrooster (TCD type). Deze veroorzaakte te veel wateroverlast op het visverwerkingsdek
en dus onwerkbaar voor de bemanning.
De TRP ervaringen leren ook, dat met de TR(P) borden er minder scherp gevist zal kunnen worden op
typische tongbestekken. Met de boomkorren kan er sneller gedraaid worden dan met de borden, dus
mindere tong & scholvangsten. Omdat er tijdens de TRP visserij vaker gehaald moet worden dan bij
de TR visserij, ligt het brandstofverbruik sowieso lager, op ca 6500 ltr./100 uur. Hierbij is het verder
lichter vissen nog niet meegenomen.
In de ontwerp- en bouwfase zag men bij de introductie van TRP a/b een groter aandachtspunt bij de
module-nethandling liggen dan op de pulsetechnieken. In de praktijk bleek al snel dat de module
nethandling voorspoedig ging, maar dat de kinderziektes aanvankelijk meer op het gebied van de
juiste pulsmodules lagen, thans inmiddels opgelost. Een mogelijk verbeterpunt voor nethandling zou
2 splittrommels op de nettenrollen kunnen zijn?
7 MDV doelen behaald
Met het ontwerp-,innovatie- en bouwproces en het in de vaart brengen van het MDV pilotschip, de
MDV-1 IMMANUEL, zijn de MDV doelstellingen en -ambities ruimschoots behaald. In de eerste plaats
is met de keuze en installatie van de scheepstechnische innovaties de belangstelling gewekt bij de
vakgenoten, op ruime schaal de kennis gedeeld en bediscussieerd. Ten eerste over de bereikte
substantiële brandstofbesparing, maar ook over het economischer en duurzaam vissen (positieve
verdienmodellen). Niet alleen is het MDV gedachtengoed en (tussen)resultaten gecommuniceerd op
de visserijscholen en op visserij bijeenkomsten/visserijbeurzen, maar ook via de (inter)nationale vaken dagbladen. Na een jaar praktijkervaring is inmiddels overduidelijk aangetoond dat het
brandstofverbruik substantieel laag is. Daar waar traditionele platviskotters eerst 2 à 3 dagen
moeten vissen om de olieboer te kunnen betalen, lukt het de MDV-1 al om dit in 2 à 3 trekken te
doen. Of daarmee de beoogde 80 % brandstofbesparing van het eerste MDV uur is bereikt, is
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afhankelijk van welke referentiekotters worden gebruikt, van traditionele boomkorkotters tot aan
europulskotters. Bij aanvang van het MDV project was dat een traditionele 40 m boomkorkotter, die
nog met wekkers vist (2000 pk). In de afgelopen 5 jaar wordt er inmiddels door zo’n 84 kotters (van
de 279; 2015) met pulsmodules gevist, waarmee een gemiddelde brandstofbesparing is bereikt van
ca 40 %. Echter dit zijn schepen met klassieke kotterrompvormen, die met de kennis en
ontwerptechnieken van nu verre van optimaal zijn. Met de MDV scheep technische innovaties is nog
eens op het energiezuiniger pulsvissen een additionele 40 % brandstofbesparing bereikt. Niet alleen
ten goede komend aan het verdienmodel, maar ook in grote mate mee bijdragen aan substantiële
CO2 reducties. Voor de MDV-1 installaties is dat berekend op ca. 150 kton op jaarbasis. Dat zijn
helemaal aansprekende reducties bij een vlootvernieuwing van 50- 100 schepen en 30 jaar
operationeel, waarvan men op de klimaatconferentie heel blij van wordt, substantieel bijdragend aan
de nationale klimaatdoelstellingen. Naast de uiteindelijk gekozen diesel-elektrische
voortstuwingsinstallaties zijn er ook parallel studies verricht naar LNG-elektrische installaties en
verdergaande hybride constructies. Omdat het MDV-1 schip in 12 maanden gebouwd moest worden
en voor laatstgenoemde innovaties er nog geen IL&T, Klasse voorschriften waren, is na veel wikken
en wegen hiervan vooralsnog afgezien. Het aanvankelijk ambitieuze MDV verdienmodel voor een
multipurpose kotter (een paar weken per jaar offshore services, visserij-,ecologisch onderzoek) is
tijdens de MDV fase3 losgelaten. Naar aanleiding van de uitkomsten van brainstorm- en
werkgroepenbijeenkomsten kwam MDV tot de conclusie dat een dergelijk multi-use
Noordzeewerkplatform (> 50 m) haaks stond op het MDV hoofddoel om met kleinere visserijschepen
tot vlootvernieuwing te komen (50-100 schepen). Bovendien bleek dat voor dergelijk
multifunctionele schepen maar hooguit business te creëren is voor maximaal 5-10 units op de
Noordzee. Wel zijn er a/b van de MDV-1 voorzieningen getroffen om eventueel op termijn enkele
multipurpose activiteiten uit te kunnen voeren, zoals ruim opgezet (vis)dekken, extra slaapplaatsen
in de accommodatie en plaatsing van twee dekkranen. Zodat indien relevant er een 20 ft’s
onderzoekcontainer op het achterdek geplaatst kan worden met allerlei aansluitingen
(onderzoekfaciliteiten) en het meevaren van 2-3 (visserij)onderzoekers.
Om tot een sterk verbeterd verdienmodel te kunnen komen was niet alleen de
brandstofbesparing/emissiereducties belangrijk, maar ook schaalverkleining en duurzaam vissen
voor de markt. Dit is met het in de vaart brengen van de MDV-1 en de praktijkervaringen
transparant aangetoond met een investering van 4 Meuro, de vele innovaties en realistische prijzen.
Financiële vertrekpunten MDV maart 2014
m.b.t. prijsbestendige verdienmodellen

Realisatie MDV-1 dec. 2015
n.a.v. richtinggevende data d.d. dec. ‘15

Investering 4.3 Meuro
Investering 4.5 Meuro (schip 4 Meuro)
Bij scholprijzen 1.15 euro/tongprijzen 8 euro
Met scholprijzen 1.69 euro/tongprijs 11 euro
Brandstofverbruik 6500 liter p.w.
Brandstofverbruik 6700 liter p.w.
Bij brandstofprijzen 0.70 euro per liter
Met brandstofprijzen 0.37 euro per liter
1.) Vaargereed nieuw type vaartuig à 4.5 Meuro: Noordzee platvis twinrigpulse hekkotter
2.) Zeewaardig Noordzee werkplatform:
30 x 8.60 m; 400 kW; 335 GT;
3.) Energiezuinig energieopwekking& voortstuwingsinstallaties:
substantiële emissiereductie
4.) Hybride constructiematerialen: stalen casco, composiet deuren, luiken
5.) Innovatieve sub systemen:
powermanagement, leds, milieuvriendelijke anti-fouling
6.) Vergaande automatisering visverwerking a/b: mechanisch scholstrippen en -sorteren
7.) Prijsbestendige verdienmodellen, reële terugverdientijd:
< 10 jaar
Tabel 28 MDV doel bereikt: “innovatief pilotschip in de vaart als start duurzame transitie Noordzee visserij met
prijsbestendige verdienmodel”
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Tabel 29 Eerste evaluatie verdienmodel MDV-1: positief, zoals aan de sector gepresenteerd febr. 2015

MDV-1 is een goed Noordzeevisserij werkplatform geworden, kleiner doch aantoonbaar zeewaardig
met duurzame materialen en energie-zuinig ( 400kW schroefasvermogen; 335 GT ). De kostprijs per
eenheid gevangen vis is hiermede fors omlaag gegaan.
Een tweetal MDV operationele doelen zijn met dit pilotschip nog niet goed uitgekristalliseerd, maar
worden momenteel verder aangepakt (MDV onderzoekperiode 2016- mei 2018). Namelijk het
“Nieuwe Vissen” (nieuwe marktmodellen) en de doorontwikkeling van de twinrigpulse vismethode.
In beide gevallen moest gewerkt worden met prototypes, die werkende wijs in de praktijk getest en
geoperationaliseerd moesten worden, al dan niet gevolgd door een doorontwikkeling in de
aansluitende MDV onderzoekperiode. Voor beide hoofdinnovatiepijlers zijn in het eerste jaar
voldoende richtinggevende tussenresultaten geboekt om met vertrouwen door te starten. In
samenwerking met visverwerkingsbedrijven is reeds aangetoond, dat de aangeleverde mechanische
gestripte schol (3 en 4) én kwalitatief beter is én een beter fileerrendement oplevert(ca 1 % per filet).
Waardoor de rendementen van de visverwerkingsbedrijven beter worden (betere kwaliteit; langere
handelshoudbaarheid) en op termijn ook betere prijzen voor de aanvoersector (verkorte koelketen).
De aan boord geplaatste nieuwe sorteermachine had in het afgelopen jaar teveel kinderziektes, ook
naar refit en is inmiddels van boord gegaan. De onderhandelingen zijn gaande om een andere, meer
‘seaproven’ machine aan bood te plaatsen. Alhoewel de twinrigpulse visserij nog maar in een korte
periode getest is, zijn de resultaten na een jaar bemoedigend. De wekelijkse tongvangsten zijn in de
winter allerzins acceptabel gebleken, 600-800 kg. p .w met goede scholvangsten, daar waar
tongkotters op 2000 kg. p .w zitten, maar mindere scholvangsten. Tijdens het technisch invissen kon
men nog niet al te veel aandacht geven aan de beoogde discardverminderingen. Wel is in overleg
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met het visserijonderzoek wetenschappelijk verantwoord, richtinggevende discarddata
geregistreerd. Echter meer onderzoek staat in de steigers, zoals het vissen met maaswijdte van 80,
90 tot 100 mm met de invloed op discardvermindering en de bijpassende verdienmodellen. Ook na
een jaar blijft de MDV-1 bemanning een aanhanger van het MDV gedachtengoed en wil
medebeheerder zijn van de zee en borging van duurzaamheidsprocessen. Zodat de nieuwe generatie
vissers ook nog tot in lengte van dagen kunnen vissen, zowel economisch (inkomsten), ecologisch
(duurzaam) als sociaal (arbo, werkgelegenheid).
8. MDV succesformule
Om in MKB sectoren van een revolutionair innovatief idee naar realisatie te kunnen komen, is het in
de eerste plaats belangrijk dat het een aansprekend idee moet zijn (innovatief schip, positieve
verdienmodellen, vloot vernieuwing), die op het goede moment (crisis, verouderende vloot) en plek
(Kenniskringen Visserij met innovatieve MKB’ers) besproken wordt. Daarna moet er door de
innovators van het eerste uur meer draagvlak verkregen worden, niet alleen bij de collega’s (van 3x
niks tot waarom nog niet gisteren aangepakt), maar ook bij lokale, regionale en landelijke
bestuurders (beleid). Staan hier de lichten min of meer op groen en voor ‘greenshipping’, dan zal met
de juiste mensen er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd moeten worden met de eerste
schetsontwerpen en een outofthebox ontwerp (toekomst). Met aansprekende innovaties die
aantoonbaar bijdragen aan de nieuwe verdienmodellen en een groen visserij imago. Vervolgens
worden er reële business cases opgesteld met realistische terugverdientijden, zowel voor de vissers,
de werven en toeleverende bedrijven. Ook moet duidelijk worden welke innovaties in welke tijdpad
gerealiseerd kunnen worden en in hoeverre deze “seaproven” zijn. De MKB visserij kan zich geen
kinderziektes en visverlet veroorloven. Het kan/mag bij revolutionaire innovaties niet zo zijn dat de
bedrijfsrisico’s alleen voor de participerende MKB’ers zijn en de sector toekijkt (what’s in for me).
Nadat met de haalbaarheidsstudies voldoende draagvlak en potentie gecreëerd was voor het in de
vaart brengen en exploitatie van het nieuwe pilotschip, is de Stichting Masterplan Duurzame Visserij
opgericht met multi-disciplinaire expertises (visserijpraktijk, financiën, onderzoek, bestuurlijk). Om
kosten-efficiënt invulling te kunnen geven aan het MDV project. Multidisciplinaire input is essentieel
om zowel inhoudelijk als financieel en communicatief de juiste ingangen en kanalen te kunnen
vinden, te bewerken en te blijven overtuigen. Voor het aanjagen en bewaken van de
hoofdinnovatiepijlers en innovaties was een MDV innovatiemanager aangesteld, ook omdat de
overheidssubsidies (EVF: NL, EU) alleen bestemd mochten worden voor de hoofdinnovatiepijlers.
Omdat MDV staat voor “ van, door en voor” vissers is participatie van 2-3 MKB visserijbedrijven een
belangrijke voorwaarde. De visserijpraktijk moet het MDV gedachtengoed ook omhelzen, financieel
mede participeren en de bemanning leveren voor de eerste 3 jaar exploitatie van het eerste
pilotschip. Een dergelijk innovatief project kan alleen tot stand komen met publiek-private
financiering, ook gesteund door de politiek middels energietransitie naar een meer duurzame
Noordzee visserij. Pre-competitieve subsidies zijn een wezenlijk onderdeel om de beoogde nationale
transitiedoelen te kunnen realiseren. Met het in de vaart brengen en exploitatie van een nieuw
pilotschip werd de eerste stap gezet naar een duurzame Noordzee visserijvloot: aantoonbaar
duurzaam, reële terugverdientijden en prijsbestendige verdienmodellen i.v.m. toekomstige op- en
neer slingerende olie- en visprijzen. Een belangrijke succesfactor is kennisoverdracht. Van begin af is
door MDV hier veel aandacht aan gegeven en is er voortdurend gecommuniceerd over de bereikte
tussenresultaten. Niet alleen mondeling maar ook in alle relevante vakbladen en op radio en tv.
Eveneens is, met inhoudelijke en financiële input van de belangrijkste toeleverende bedrijven een
MDV-1 voorlichtingsfilm gemaakt over het bouwproces en de eerste praktijkresultaten van de MDV1. Ook in verband met de mogelijke follow-up opdrachten waren MDV en de toeleverende bedrijven
zichtbaar aanwezig op visserijbeurzen en visserijbijeenkomsten (2013-2016).
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MDV succesformule en kennisdelen

Uit de toekenning van een aantal innovatieprijzen (MDV-1 Schip van het Jaar 2016, MDV Beheer
Bedrijf van het Jaar 2016) blijkt wel, dat de MDV technische en operationele doelen allerzins zijn
bereikt en de weg voor de follow-up schepen met vertrouwen is ingezet. Wel moet men zich
realiseren dat een dergelijk innovatief en ambitieus project een tijdrovend proces is, de MDV
teamleden en toeleverende bedrijven zeer betrokken moeten zijn en het ook nogal wat eigen tijd
vraagt.
Tijdlijn en tussenresultaten
Werkgroep herstructurering visserij Directie Visserijen, PVis
Memorandum Haalbaarheidsonderzoek, Masterplan Transitie Visserij (1e fase
draagvlak), GIBO/LEI
Haalbaarheidsonderzoek 2e fase in de vaart brengen pilotschip, Flynth, LEI
MDV projectvoorstel fase 3; Flynth,LEI, e.a.
Subsidie beschikking EZ voor MDV project
3 bedrijven dienen (business)plan in voor beoogd MDV ontwerp en exploitatie
pilotschip
Selectie voorontwerp/MKB bedrijven voor MDV bestekfase 3
Nieuwbouwopdracht MDV-1, hoofdaannemers Hoekman, Padmos
Tewaterlating bij CSR Rotterdam, start afbouw bij Hoekmanshipbuilding (Urk)
Overdracht aan visserijfamilies Kramer en Romkes, MDV Beheer bv
MDV praktijkonderzoekprogramma
MDV-1 Schip van het Jaar 2016 , meest innovatief Nederlands ontwerp,-bouw
Tabel 30 tijdlijn en (tussen)resultaten

2006
2010
2012
2013
sept 2013
jan 2014
mei 2014
jan 2015
5 juni 2015
2016-mei‘18
31 oct. 2016

9 Conclusies en aanbevelingen vanuit innovatieperspectief en follow-up
Na een jaar varen en vissen kan geconcludeerd worden dat de 3 scheepsbouw technische MDV
hoofdinnovatiepijlers aan boord uitstekend werken. Vanuit de bemanning, schipper-eigenaren en
MDV innovatiemanager, die ook uiterst tevreden zijn over het gebruik van het pilotschip, zijn met de
ervaringen van het bouwproces en afgelopen jaar een aantal verbeterpunten naar voren gebracht.
Deze kunnen bij het ontwerp van de MDV follow-upschepen gemakkelijk geïntegreerd worden. Dit
tezamen met de uitkomsten van de parallelle studies en voortgaande ontwikkelingen kan het
brandstofverbruik nog verder naar beneden bijgesteld worden, van 6500 liter/p/.w. naar 6000
liter/p.w.
Op de afsluitende visserijsector bijeenkomst (febr.2016) werden de opgedane MDV-1 ervaringen
gepresenteerd, bediscussieerd en zijn door de MDV innovatiemanager een aantal ontwerp
aanbevelingen naar voren gebracht, sommige nog in ontwikkeling (i.o.), andere worden reeds in de
scheepvaartwereld toegepast:
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Tabel 31 MDV innovatiemanager ontwerpaanbevelingen MDV-2 e.v.

Deze aanbevelingen worden zeker in de MDV-1 follow-up ontwerpdiscussies meegenomen. Aan de
verbeterpunten voor de 2 operationele MDV hoofdinnovatiepijlers wordt nog volop gewerkt. De
MDV focus voor deze MDV onderzoekperiode is helder en de praktische verbeterpunten zijn bij de
MDV-1 bemanning en het MDV Bestuur bekend:
MDV onderzoek visverwerkingslijn a/b MDV -1
2016-2018
MDV focus: aantonen duurzaamheid op basis
wetenschappelijke methodes/protocollen en in
samenwerking met ketenpartners
“Nieuwe Vissen”/Vissen voor de Markt:
-beheersing kwaliteitsketen en verkorte koelketen
-mechanisch strippen schol en automatisch sorteren
-houdbaarheidsverlenging en betere prijzen
-vermijden discards vistuigen/overleven discards a/b
-valoriseren/restwaarde van de discards a/b.

MDV onderzoek twinrig(pulse) tuigen
2016- 2018
MDV focus: idem

Jaarrond positief verdienmodel:
-met scholvangsten (zomer)
-met schol- en tongvangsten (winter)
-vermijden discards
-aantonen vangsten-,brandstof- en discardverschil bij
TR en TRP
-veilige vistuighandling a/b
Tabel 32 MDV focus /MDV-1 onderzoekprogramma 2016-mei 2018

follow-up MDV nieuwbouw 2017 -2020
Met betrekking tot de MDV innovaties en voortgang is door MDV regelmatig naar de sector
gecommuniceerd met als afsluiter de terugkoppeling op visserijsectorbijeenkomst ,13 febr. 2016
(vdValk/A4). Onder grote belangstelling (200) werd het MDV proces en de MDV-1 resultaten
gepresenteerd en goed ontvangen. Omdat velen in de visserij vorig jaar weer goede resultaten
hadden geboekt, dankzij de lage oliepijzen en hogere visprijzen, wordt er in toenemende mate
aandachtgegeven aan vervangingsnieuwbouw. Waarbij men zoveel mogelijk gebruik wil maken van
de MDV-1 (ontwerp)technieken en ervaringen, zij het visserij eigen: “mag het een onsje anders
zijn”. Doordat er in de boomkorvisserij reeds meer dan 80 pulsbokkers zijn, zijn de pulstechnieken in
de Nederlandse kottervisserij niet meer weg te denken en neemt de weerstand ertegen af (politiek,
buitenland). Het is aantoonbaar duurzamer met de schonere boxen. Ook is er bij de pulskotters geen
sprake meer van excessief brandstofverbruik, bijv. op Texel zitten de kotters momenteel gemiddeld
op 17.000 ltr./p.w. met de technisch gerefitte TX 36 zelfs op 12.000 ltr. door o.a. een
schroef/achtersteven optimalisatie, powermanagementsysteem en alom leds. Traditionele
twinriggers verbruiken eveneens ca 17.000 liter/p.w. Met de huidige lage brandstofprijzen en goede
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visprijzen is dit ongeveer 10 % van de weekbesomming, daar waar de MDV-1 op 5 % zit. Op de sector
bijeenkomst heeft MDV laten zien wat de terugverdientijden (<10 jaar) zijn en hoe de prijsbestendige
verdienmodellen eruit zien, ook bij hogere gasolieprijzen en lage visprijzen.
Omdat de TRP ontwikkelingen nog maar aan het begin staan met vooralsnog beperkte tongvangsten,
is er vanuit de boomkorvisserij belangstelling voor een grotere twinrig/puls MDV-2 kotter met gieken
& pulskorren. Er vinden reeds gesprekken plaats met de scheepsbouwers (Padmos, Hoekman). Bij
Damenshipyards/Maaskant is het B-schetsontwerp (MDV fase 2) verder uitgewerkt voor de
Zuidvisserij, waar men overwegend een groter tongquotum heeft. Met de kennis van nu zal een
dergelijk quotum (100 ton) niet met een kleinere twinrig pulse kotter opgevist kunnen worden.
Daarnaast zijn vele MKB bedrijven gecharmeerd van het Deense twinrig-flyshoot ontwerp en zijn de
eerste 2 reeds besteld.
Damen beamtrawler 3608 i.o. (NL, 2016 ontwerp)
pulsvissen en twinrigging

Vestvaerftet kotter (DK, in aanbouw 2016)
flyshooten, twinrigging

L 36 x 8 m; 1000 kW, 3 m schroef
340 GT
L 32 x 8.70 m; 1000 kW,3.4 m schroef 340 GT
Tabel 33 Nederlandse nieuwbouwplannen 2016, afgeleid van MDV-1 ervaringen en Deens ontwerp

In 2016 heeft Padmos wel opdracht gekregen om voor de Franse visserij 3 kleinere flyshooters te
bouwen, afgeleid van het MDV-1 ontwerp en ervaringen.

3x L 20 m; 360 kW diesel-direct

Tabel 34 MDV-1 follow-up schepen voor Franse flyshootvisserij
Het MDV bestuur is blij met deze ontwikkelingen en is in het kader van de Kenniskringen wederom in
gesprek met de sector: “ Visserij 2020, denk mee over vervolg MDV”. Omdat met pulskorren er
hogere stabiliteitseisen gaan gelden zal er zwaarder geconstrueerd moet worden en zal de
rompweerstand van een 35 m twinrig/sumpuls kotter toenemen. Het geschatte brandstofverbruik zal
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minstens tweemaal hoger zijn dan bij de MDV-1 en helemaal als bij de MDV-2 met de additionele
besparingsmogelijkheden het weekverbruik op 6000 ltr./100 uur komt te liggen. Een groter en
zwaarder schip betekent hogere investeringen (5 à 6 Meuro) en hogere operationele kosten
(brandstof, slijtage, onderhoud), waardoor de verdienmodel minder zullen zijn, helemaal bij hogere
brandstofprijzen en lage visprijzen.
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Vanuit het technisch visserijonderzoek(RIVO/IMARES, 2006-2013) betrokken bij de
Kenniskringen Visserij, waar op Urk (2008) door schipper Klaas-Jelle Koffeman voor
het eerst het idee werd gelanceerd:…. een revolutionair nieuw pilotschip en totale
kotter vlootvernieuwing voor een duurzamer visserij transitietraject, wat niet
alleen goed is voor de visserij, maar ook voor de toeleverende bedrijven én het
ecosysteem. Als initiatiefnemer van/onderzoeker bij de Kotter 2000 projecten
(People, Planet, Profit, 1988-1998) was Frans Veenstra gelijk aan “boord”. Niet
alleen vanuit zijn jarenlange scheepvaart- en scheepsbouwkundige expertise
(koopvaardij, Koninklijke Marine, TH Delft, BvS, RIVO/IMARES) maar vooral vanuit
betrokkenheid bij de Noordzee visserij, met name de arbo- en veiligheidsaspecten
aan boord. Na zijn pensionering (2013) door het MDV bestuur gevraagd om als
MDV innovatiemanager technische- en procesondersteuning te geven middels het
aanjagen en bewaken van de multi-innovaties alsmede het aan boord beoordelen
van de MDV-1 praktijkresultaten (2015-2017). In samenwerking met de
bemanning, de bouwers en het MDV bestuur zijn de verbeterpunten benoemd en
vastgelegd in het eerste Programma van Eisen voor meerdere MDV follow-up
kotters, bijdragend aan de Noordzee platvisvlootvernieuwing (2016 -2020).
MDV innovatiemanager, Haarlem,2.0/ 11 febr.2017
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