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Voorstelronde 

varen naar de toekomst 



“Emissievrije visserij een stap dichterbij brengen” 
 

inspireren  
 

draagvlak peilen 
 

bij elkaar brengen 
 

motiveren 
 

Doelstelling 



MDV1 – Immanuel 
 Diesel Elektrisch 
 400 kwh voortstuwing 
 125 kwh boordnet 
 Vissen 3 mijl / u 
 Stomen 10 mijl / u 
 Verbruik 6700 l / week 
 0,54 l / kg vis 
 Investing €4,2 miljoen  
 Terugverdientijd 10 jaar 

Uitgangspositie 



Manieren van energieopslag (1) 

LNG 

Lithiumbatterij 



Manieren van energieopslag (2) 

Supercondensator Brandstofcel 



 Dieselmotor 
 Dieselgenerator + elektromotor  (+ accu) 
 LNG generator + elektromotor (+ accu)  
 Accu + elektromotor  
 Brandstofcel(waterstof) + accu + elektromotor 

 
 

Manieren van voortstuwing 



 Motoren: PK =/= koppel 
 Beste keus: Gelijkstroom 

borstelloze motor 
 Hoge efficiëntie tot 97% 
 Lage onderhoudskosten 
 Geen optimumkromme 
 Geen afschermingskosten (AC) 
 Directe aandrijving op de 

schroef 
 Optimaal regelbaar toerental 
 Kostbaar maar duurzaam 
 Weinig reserve-onderdelen 

 
 

Permanent Magneet Gelijkstroom Motor 



Berekening 1: 
Verbruik diesel 6700 liter per visweek 100u 
Benodigd vermogen (kW)= octaangetal gasolie*gemiddeld rendement =  

30 MW 
 
Berekening 2: 
MDV 400 kW = 545 pk 
Vissen: gemiddeld 251 kWh, 80 uur 
Stomen: gemiddeld 275 kWh, 20 uur 
Gevraagde capaciteit vissen = vistijd (h)*gemiddeld vermogen(kWh)*1,1 = 22 MW 
Gevraagde capaciteit stomen=stoomtijd (h)*gemiddeld vermogen(kWh)*1,1 = 6 MW 
Benodigd vermogen =  

28 MW 
 

Lithium-ion accu 



Ecologische 
haalbaarheid 



Emissies 

 
 
 
 
 
 



Emissies 

Klimaatconferentie Parijs: 80-95% emissiereductie in 2050  
Norm zwaveluitstoot SECA: 0,10% in 2015 (1,5% in 2010) 
Emissie diesel – diesel elektrisch – LNG - elektrisch 

Emissies in kg / schip / week 



Levenscyclusanalyse batterijen 

Uitstoot broeikasgassen bij accuproductie hoog ten 
opzichte van conventionele verbrandingsmotor   



Levenscyclusanalyse batterijen 

Stroomopwekking 
idealiter met behulp van 
hernieuwbare energie 



Levenscyclusanalyse batterijen 

Recycling: 
 10% direct hergebruikt 
 60% gerecycled 
 Potentiele emissiereductie 50% 
 Potentiele reductie gebruik grondstoffen 50% 
 
Voorraden lithium: 
 Schattingen 45 – 145 miljoen ton 
 Toereikend voor >1 miljard elektrische auto’s 



Economische 
haalbaarheid 



Brandstofkosten 



Economische haalbaarheid 



Economische haalbaarheid 



Twinrigpuls 

Proef twinrigpuls MDV:  
481 kg tong / week / net 
Berekening: 
950 kg / week / boot 
20900kg tong / 22 weken  
Tongprijs: €8,00 - €12,00 
Opbrengst: €165.000,- tot €250.000,- 
Terugverdientijd: 4 – 6 jaar bij twinrigpulstuigen van 
€1.000.000,- 



 Aarde voor 78% afhankelijk van fossiele brandstof (2014) 
 Oliemarkt complex: Geopolitieke instabiliteit 
 Wereldwijd hernieuwbare energie: na 2050 
 Financiële instellingen: voorspellen lange termijn onmogelijk 
 Verwachting olieprijs: sterkere fluctuaties 

 
 

Olieprijs 



Economische haalbaarheid 

 Diesel Elektrisch 
 Volle tank 7000L * €0,45 = €3150,- 
 Volledig Elektrisch 
 Accu 30000 kWh €2.75M in 2020 (schatting) 
 Lithium Ion accu prijsdaling 35% in periode 2014-2015 
 Volle accu (5,5 ct/kWh): €1650,- 
 LNG Elektrisch 
 Binnenvaart €1.3M verdienmodel positief 
 Zeevaart €2M-€3M  <5jr en 70% ECA gebied 
 Waterstof (voorbeeld uit auto-industrie) 
 Kosten aanschaf   factor 2,5 in 2016 
 Kosten brandstof/km   factor 1,5 in 2016 



  



 Het opraken van olie en de klimaatdoelstellingen zullen leiden 
tot een snelle omwenteling naar een CO2 arme economie 

 Dit vereist een omschakeling naar scheepsmotoren die weinig 
of geen reguliere scheepsbrandstof gebruiken 

 Volledig elektrisch varen is varen zonder uitstoot van CO2 
 Een elektromotor kent vele voordelen:  

 koppel, onderhoud, efficiëntie 

 Opslag van elektriciteit in de vorm van accu’s een voorwaarde 

Conclusies (1) 



 Echter: de productie van accu’s is (nog) niet klimaatneutraal en de 
huidige opslagcapaciteit is nog beperkt 

 Daarom zijn tussenstappen via diesel-elektrisch en LNG-elektrisch 
naar volledig elektrisch noodzakelijk 

 Alle visserijschepen die nu in de vaart zijn of gebouw worden 
hebben motoren die reguliere brandstof gebruiken 

 Het ombouwen van de huidige motoren tot hybride zal veel geld 
kosten; het is goedkoper om nieuwe schepen te voorzien van 
hybride voorstuwing  

 MDV1 heeft met toepassing nieuwe technieken laten zien al hoge 
brandstofbesparingen te kunnen bereiken 

 De benodigde kennis is in huis, de urgentie is er; wie pakt de 
handschoen op om deze uitdaging aan te gaan? 

Conclusies (2) 



 Hybride oplossingen toepassen of vaarprofiel aanpassen  
 Inzetten op energieterugwinning en –opwekking aan boord  

 Energie van zon en wind winnen 
 Energie uit warmte en beweging terugwinning aan boord 
 Permanent magneet motor direct op schroef in straalbuis 

 Onderzoek mogelijkheden van infrastructuur voor het 
opladen van schepen aan wal of op zee 

 Realiseer duurzame opwekking elektriciteit 
 Stimuleer onderzoek en ontwikkeling twinrigpulstechniek 
 

 
 

 

Aanbevelingen (1) 



varen naar de toekomst 

Aanbevelingen (2) 
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