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PVV wil minder (strenge) regels voor 
binnenvaart

Tweede-Kamerlid Roy van 
Aalst van de PVV wacht de 
evaluatie van het boetebeleid 
door ILenT af, maar zodra die 
in Den Haag behandeld wordt, 
weet hij zijn standpunt al: 
“De binnenvaart is een hard-
werkende sector. Val die niet 
lastig en houd je bezig met 
belangrijker zaken.” Hij was 
gastspreker bij de ASV-
najaarsvergadering. 7
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Weer nieuwbouw van MDV-schepen
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Voor 2019 staan twee nieuwe 
MDV-visserijschepen op stapel. 
De afbouw vindt plaats op Urk, 
bij Hoekman Shipbuilding 
aan de Klifkade. Uiterlijk zijn 
ze identiek aan het eerste 
pilotschip, de MDV 1, 
van binnen worden ze heel 
anders. Er zijn een aantal kleine 
verbeteringen aangebracht en 
een grote: de machinekamer 
wordt verplaatst.

Voor de UK-225 is in septem ber 
de kiel gelegd. Het is de bedoe ling 
dat Padmos, partner van Hoek-
man Shipbuilding, de schepen 
bouwt bij CSR in Rotterdam. 
In januari wordt op Urk gestart 
met de afbouw van dit eerste casco.  
Met het tweede casco wordt ver-
volgens in april begonnen met 
de afbouw. Dat schip gaat MDV 2 
heten. MDV staat voor ‘Masterplan 
Duurzame Visserij’.

“De drie broers Van Slooten hebben 
opdracht gegeven om de nieuwe  
UK-225 te bouwen”, vertelt Louwe 
Post. Hij voert al jaren de directie 
voor twee pulsvisserijschepen, de 
NG-12 en UK-227 van de broers. 
De MDV 2 is bestemd voor de  
families Romkes en Kramer. Zij 
zijn ook eigenaren van de MDV 
1. Dit pilotschip uit 2016 is goed  
bevallen en wordt dus nu opge-
volgd door een nieuw schip.

Schip van het Jaar
Pilotschip MDV 1 Immanuel was 
een innovatief visserijschip dat 
gebruikt werd om baanbrekende 
innovaties in de praktijk te testen. 
De bijzondere vorm van het schip 
en de dieselelektrische voort-
stuwing zorgen voor 60 procent 
brandstof- en CO2-besparing ten 
opzichte van vergelijkbare sche-
pen. 
Daarnaast zorgt de geautomati-
seerde visverwerking dat dit proces 

sneller gaat en de vis langer vers 
blijft. De MDV 1 werd bekroond 
met de prestigieuze KNVTS Schip 
van het Jaar-prijs.

Verbeterpunten
Het vissen met de MDV 1 heeft een 
aantal nieuwe inzichten en verbe-
terpunten opgeleverd. Dit zorgt 
nu voor veel teken- en reken werk. 
Het schip zal er aan de buiten-
kant hetzelfde gaan uitzien maar 
binnen wordt er veel veranderd. 
De machinekamer gaat naar het 
voorschip en de visverwerking en 
opslag meer naar achteren, mede 
om het transport van de vis korter 
te maken. 
“Dit is het voordeel van elektri-
sche voortstuwing: de aggregaten 
voorin en de elektromotor achter-
in”, vertelt Klaas Albert Hoekman, 
werkvoorbereider van Hoekman 

Shipbuilding. “Er komt veel bij 
kijken als je een schot verplaatst; 
er verandert dan veel aan het in-
terieur van het schip. Samen met 
Padmos werken we nauw samen 
met de ontwerper en de cascobou-
wer. Als alles goed op de rit zit, 

scheelt dat later werk.” 
Alles wordt tot in de puntjes ge-
pland. Elke doorvoer, elk stapje. 
Goede voorbereiding is het halve 
werk.

Kans voor jonge instroom in de visserij
DOOR EVERT BRUINEKOOL

Louwe Post maakt zich hard 
voor de instroom van jonge 
mensen in de visserij. Door de 
hoge kosten van een modern 
visserijschip is het bijna niet 
meer mogelijk om als startend 
ondernemer een aandeel in een 
visserschip te kopen.

Post kocht zichzelf op 27-jarige 
leeftijd in op een Noors/Urker 
kotter, de R450K. Voor de huidige 
generatie is het niet meer moge-
lijk om dat te doen, 25 procent 
van de aandelen kost al snel 1 
tot 2 miljoen euro. Als je lid bent 
van een vissersfamilie is het nog  
mogelijk, voor andere jongeren is 
het verwerven van een schip bijna 
onmogelijk. Dit houdt ook in dat 
een visser die al zijn middelen in 
het bedrijf en quotum heeft zitten, 
meer moeite heeft om opvolging 
te vinden en zijn geld vrij te ma-
ken.

Moderniseren
Toen Post stopte met actief vissen,  
begon hij een administratie-
kantoor gericht op scheepvaart en 
visserij: Post Consultancy. In 2013 
startte hij Weforsea, een crowdfun-
dingsorganisatie waarmee hij de 
instap voor mensen naar een eigen 

schip gemakkelijker wilde maken. 
Dit omdat de banken in de crisis-
tijd niet meer financierden. Zijn 
droom bleef echter de visserijvloot 
te moderniseren en het voor jon-
geren mogelijk te maken in de vis-
serij te stappen, met aandelen of 
een eigen schip. Post combineerde 
zijn visserijkennis met de admi-
nistratieve en financiële kennis en 
bedacht een nieuw plan.

Die droom komt nu weer een 
stapje dichterbij met Weforsea 
Shipping. Dit nieuwe bedrijf moet 
het mogelijk maken dat met name 
jongeren zich kunnen inkopen in 
een visserijschip. Het wordt een-
voudiger voor de jeugd om in te 
stromen. En het helpt de eigena-
ren om het kapitaal uit hun bedrijf 
te gelde te maken. 
Het eerste schip is in Denemarken 
aangekocht, evenals een quotum. 
Hiermee houden de ideeën van 
Post niet op: “Door bedrijfspro-
cessen te stroomlijnen is er in de 
visserij 10 tot 20 procent meer net-
towinst te behalen.” 

Sensoren
Het plan is de schepen rondom 
uit te rusten met sensoren die zijn 
verbonden met een computer. Het 
systeem is vanaf afstand te con-

troleren en zelfs te bedienen. Dit 
maakt het mogelijk vanaf de wal 
een schip te controleren en een 
logboek bij te houden over functi-
oneren van apparatuur, machines 
en motoren. 
Het grote voordeel van sensoren is 
dat een storing of uitval van moto-
ren vaak ver van tevoren te zien is. 
Trillen van assenlagers geeft aan 
dat er iets fout gaat, net als de toe-
name van olieverbruik. Eventueel 

kan je met de mensen aan boord 
overleggen om de problemen op 
te lossen en bijvoorbeeld mee-
kijken. Door het verzamelen van 
die gegevens is er qua onderhoud 
langer van tevoren te plannen wat 
moet gebeuren. 
Ontzorgen van de bemanning 
door het plannen van onderhoud 
en bevoorraden van het schip is 
ook een taak van Weforsea Ship-
ping. “De visser moet bezig zijn 

met zijn core business en niet met 
talloze zaken om het vissen heen”, 
vertelt Post. “Nu moet de schipper 
nog alles zelf regelen.” 
Elk schip krijgt zijn eigen BV. 
Post wil de schepen op meerdere 
visserij methoden laten vissen. Op 
het moment dat meerdere schepen  
via Weforsea Shipping beheerd 
worden, wordt het alleen maar 
aantrekkelijker qua inkoop. Daar-
naast is de instroom voor jonge 
vissers makkelijker. 
“Het zou mooi zijn om de kapi-
tein en machi nist bijvoorbeeld te 
laten participeren met aandelen”, 
stelt Post. “Dat verhoogt hun be-
trokkenheid bij het bedrijf.”

“Wij gaan starten met een Deens 
schip: L654 Glanz, een zes jaar 
geleden gebouwde kotter. Daar-
naast zijn een Belgisch quotum en 
vangstrechten veiliggesteld.” 
In maart 2019 gaat het schip vis-
sen. De voormalige eigenaren van 
de inmiddels ontmantelde GY-57 
hebben een deel van de aandelen 
en ook zijn er andere investeerders 
gevonden. 
Vanuit het kantoor van Weforsea 
Shipping zal het schip tijdens zijn 
vistochten ook volledig te vol-
gen zijn door de sensoren en het  
monitoringsysteem.

Louwe Post: Het zou mooi zijn om de kapitein en machinist te laten participe-
ren met aandelen” (foto E.J. Bruinekool Fotografie)

De MDV 1 uit 2016 bevalt de eigenaren goed. 

Het ontwerp van de MDV 2.
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De tekening van de UK-225.


