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1. Verloop en leermomenten bij uitvoering project
1.1 Verloop
1.1.1 Gerealiseerde projectactiviteiten
Alle activiteiten uit het projectplan zijn volledig uitgevoerd, waarbij wel gesteld moet worden dat het
project vertraging heeft gehad vanwege het verkrijgen van de vereiste ontheffing/vergunning voor
het vissen met puls op mesheften. Hierdoor zijn de activiteiten volledig maar wel later uitgevoerd
dan oorspronkelijk in het projectplan is omschreven. Dit is in het laatste tussenverslag en in een
wijzigingsverzoek (d.d. 9-12-2014) toegelicht. Hieronder is omschreven welke activiteiten stonden
gepland in het projectplan en is daarna specifiek omschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd.
Geplande activiteiten:
Activiteit
Ontwikkelfase – In deze fase is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het kunnen toepassen van
de pulstechniek. Tevens is in deze fase het concept ontwikkeld.
Startfase – Tijdens de startfase zijn technische specificaties opgesteld. Aan de hand van deze
technische specificaties zijn technische tekeningen opgezet en is gestart met de bouw van het
prototype. Aan het eind van deze fase is een eerste versie van het prototype gereed voor de
volgende fase.
Projectfase – In deze fase is het eerste prototype getest op zowel technische functionaliteit als op
duurzaamheidseffecten. Tevens is in deze fase de productkwaliteit onderzocht en zijn testen
gedaan om te kijken of dit aan de gewenste eisen voldoet. Naar aanleiding van de resultaten
hiervan is het prototype doorontwikkeld.
Eindfase – In de laatste fase zijn de resultaten geëvalueerd en is de kennis opgedaan in het project
gedeeld.
Ontwikkelfase
In augustus 2012 is het project gestart met de ontwikkelfase: een vooronderzoek naar
pulstechnieken. Binnen dit vooronderzoek is met verschillende partijen gesproken over de
mogelijkheden die er zijn met betrekking tot het toepassen
van pulstechnologie. Omdat binnen dit project
pulstechnologie moet worden toegepast voor het vissen op
schelpdieren kan de reeds beschikbare kennis van pulsvisserij
voor platvissen niet één-op-één worden toegepast. Het
eerste jaar heeft in het teken gestaan van het vooronderzoek
naar hoe pulsvisserij toe te passen is voor schelpdieren.
Belangrijke parameters die onderzocht zijn:

Figuur 1 Gevoeligheidstest van mesheften op
elektrische prikkels
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Vermogen en frequentie voor schelpdieren

•

Vorm van elektroden

•

Diepte in de zandgrond

•

Vermogen en frequentie voor elektrode

Er zijn testen uitgevoerd op kleine schaal, waarbij gebruik is
gemaakt van de kennis van de pulstechniek die wordt
gebruikt bij platvissen. Deze ervaringen bleken echter niet 1op-1 toepasbaar voor mesheften. Zowel de frequentie als het

vermogen moesten middels trial-and-error opnieuw bepaald worden. Vooral bij hoog
vermogen en frequentie bleken mesheften pas geprikkeld te worden. Omdat niet het
gewenste resultaat werd verkregen (mesheften die binnen 10-30 sec. uit de zandbodem
schieten is contact gezocht met wetenschappelijke instellingen zoals DEFRA, IMARES en
Marine Scotland. Bovendien is de expertise van vissers uit Ierland geraadpleegd om meer
kennis te verkrijgen over de
belangrijkste paramaters.
Hierop is een nieuwe
testserie opgezet waarbij
getest is met verschillende
soorten elektrodes. Diverse
testen in kisten met
mesheften in zand heeft veel
kennis opgeleverd over de
vorm van de elektrode en de
sterkte van frequentie van de
pulsen. Echter waren de
resultaten nog niet als
gewenst. De mesheften
schieten bij hoge vermogens
nog
verder het zand in.
Figuur 2 Eerste kleinschalige testen in tubs om inzicht te krijgen in reactie van mesheften bij verschillend

vermogen en frequentie (rechts) en naar vorm elektrode (links)

Mogelijke verklaring zou
kunnen zijn dat er te snel getest is met de mesheften. Mogelijk waren de mesheften nog in een
stressvolle toestand, waardoor ze de neiging krijgen om in het zand te blijven. Dit zou een natuurlijke
reactie van mesheften zijn wanneer ze zich bedreigd voelen.
De tegenvallende resultaten zijn wederom uitvoerig bediscussieerd. Na deze discussie is besloten om
nieuwe parameters te testen: gelijkstroom versus wisselstroom; Zeeuws zand om natuurlijke bodem
te benaderen en isolatie van de elektrodes. De resultaten waren beter (mesheften schieten na ong.
60 sec. uit het zand) Op basis van deze gegevens is besloten om een prototype te ontwikkelen en om
de technische tekeningen van de kor te ontwerpen.
Er is in deze fase intensief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van pulstechnologie. Daarbij zijn
gesprekken gevoerd met HFK Engineering; Westhoeve Elektro; Engelse en Schotse wetenschappers,
DEFRA, IMARES die met pulstechnologie ervaring hebben.
Naast de technische uitdagingen is in deze fase ook veel tijd en energie besteed aan het verkrijgen
van de juiste ontheffingen voor het kunnen testen van pulstechnologie op schelpdieren. Hiervoor zijn
verschillende gesprekken geweest met vertegenwoordigers van het ministerie van EL&I. Deze
vergunningen hebben lang op zich laten wachten, waardoor het project niet de voortvarende start
heeft kunnen maken die van te voren gepland was. Toen eenmaal duidelijk werd dat de ontheffingen
verleend zouden worden is met meer vertrouwen de volgende fase van het project ingegaan. De
ontheffingen waren een belangrijke stap in dit project, omdat het de zekerheid gaf dat een prototype
van het pulstuig op zee getest en gebruikt mocht worden. Zonder deze ontheffing zou het risico te
groot zijn geweest om het project door te laten gaan.
Startfase
Na een toezegging dat de ontheffing afgegeven zou worden is gestart met de startfase. Onderzoek
en kleinschalige testen samen met gesprekken en discussies met externe partijen heeft duidelijk
gemaakt hoe een eerste prototype van het pulstuig eruit zou moeten zien. Er zijn schetsen en

ontwerptekeningen gemaakt voor een eerste prototype. Hierbij is uitgegaan van een pulstuig en een
korsysteem. Door het ontwerp verder uit te denken en te ontwikkelen is men tot de conclusie
gekomen dat er aanpassingen benodigd zijn aan het schip en de huidige korf van de KG-8 (zie
afbeelding 4). Bovendien werd duidelijk dat er een extra generatorset moest worden geïnstalleerd
om het benodigde vermogen voor de pulsen te realiseren en zijn andere type slangen benodigd om
de mesheften op te zuigen. Huidige slangen zijn gericht op veel bodemberoering en daarom veel
krachtiger. Wanneer geen bodemberoering plaats vindt zouden de huidige slangen de mesheften
beschadigen en onbruikbaar maken. Om deze redenen zijn nieuwe slangen aangeschaft die werken
optimaal bij minimale bodemberoering en losliggende mesheften. Verder zijn in deze fase zijn de
technische specificaties (Programma van Eisen) bepaald en zijn er technische tekeningen gemaakt.

Figuur 3 Eerste tekeningen ontwerp pulstuig inclusief koppeling met KG-8

Figuur 4 Eerste tekeningen aanpassingen korfsysteem KG-8

Figuur 5 Benodigde aanpassingen huidige korfsysteem om pulsvissen mogelijk te maken

Projectfase
In deze fase is gestart met de bouw van een prototype dat op praktijkschaal getest zou gaan worden.
In onderstaande afbeeldingen is te zien hoe dit
eerste prototype er uit ziet. De puls wordt door
vier elektrodes geleid die een pulsveld creëren.
Hierdoor schrikken de mesheften kortstondig en
schieten uit de bodem. Aan de achterkant is een
opvangsysteem bevestigd dat de mesheften van de
bodem opvangt.

Figuur 6 Ontwikkeling van een
eerste versie van het pulstuig.

De afbeeldingen laten het resultaat zien van een eerste prototype dat in 2014 gereed was. Het
prototype is voorzien van 4 elektroden van 2 meter op een afstand van 40 cm. Daarbij is het mogelijk
om de elektroden op diepte te verstellen. Dit prototype is vervolgens getest bij het Visserij
Innovatiecentrum Zuidwest Nederland in Stellendam. Hier is in een sleeptank het prototype op
praktijkschaal getest. In de sleeptank zijn mesheften in het zand gestopt en is het pulstuig over de
bodem gesleept met een snelheid van 0,1 meter per seconde. De resultaten vielen aanvankelijk
tegen. De mesheften bleken niet zo te reageren als tijdens de laboratoriumproeven. De messen
kwamen pas na 70-90 seconden naar boven. Dit duurt echter te lang,
aangezien er dan met een te lage snelheid gevaren moet varen wat
het schip enorm instabiel maakt. De testresultaten zijn uitvoerig
besproken, maar duidelijk werd dat er gezocht moet worden naar een
snellere reactie van de ensis om uit de bodem te schieten. Bovendien
is gebleken dat zand een sterke isolator is van de puls, waardoor de
puls op een andere manier gerealiseerd moet worden. Ofwel moest
het vermogen groter worden ofwel moest er een andere
puls/prikkeling worden gerealiseerd. Uit de testen is gebleken dat er
nog flinke verbeterstappen gemaakt moesten worden.

Figuur 7 Foto van test van het prototype bij
Visserij Innovatiecentrum te Stellendam

Besloten is om een tweede prototype te maken waarbij het pulstuig
beter over de bodem ‘glijdt’. In dit tweede prototype zijn de
elektrodes aangepast en uitgerust met een stelveer zodat ze beter in
de bodem ‘snijden’. Daarnaast zijn de elektrodes deels geïsoleerd, wat
ervoor moet zorgen dat er meerdere kleinere wekvelden ontstaan. De
proeven met dit tweede prototype waren zeer positief, de mesheften
kwamen na 15-20 seconden boven, wat een wekveld van ong. 7,5 tot
10 meter betekend.

In onderstaande afbeeldingen is het tweede prototype afgebeeld.

Figuur 8 Ontwikkeling tweede prototype met links de deels geïsoleerde elektrode en rechts een
elektrode op basis van messing strips.

Figuur 5 Detail van de geïsoleerde elektrode met de stelveer

Dit prototype is bij Visserij Innovatiecentrum getest op praktijkschaal en aangezien de resultaten
veelbelovend waren is besloten om testvaarten op zee uit te voeren. Hiervoor waren aanpassingen
noodzakelijk aan de huidige kor van de KG-8, omdat er met het pulsvissen andere afzuigslangen
worden gebruikt die minder beschadigingen opleveren. Nadat de aanpassingen aan de KG-8 waren
gerealiseerd, kon getest worden op zee. Om het prototype op zee te testen is bovendien een
rollerblock ontwikkeld om de pulsdraden op de juiste positie te houden (zie figuur 7).

Figuur 6 Pulsdraden worden geleid en op de juiste positie en afstand gehouden
van pulstuig middels een rollerblock.

Eindfase
In totaal is er 9 dagen getest met de nieuwe kor. Er is getest ter hoogte van Callantsoog omdat daar
op dat moment de beste resultaten qua opbrengst behaald konden worden. Het blijkt zeer moeilijk
om met een lage snelheid het schip stabiel te houden en te besturen. Vooral bij stroming of wind van
de zijkant is het schip onvoldoende bestuurbaar. Het aanbrengen van een langer wek veld door
langere elektrodes lijkt vooralsnog ook geen optie omdat deze elektroden in de weg zitten bij het
uitzetten en binnenhalen van het vistuig. Tijdens de testvaarten zijn zeer kleine aantallen mesheften
gevangen. Op deze mesheften zijn een aantal houdbaarheidstesten uitgevoerd, de resultaten lieten
zien dat er in ieder geval geen lagere houdbaarheid is. Dit ondanks het feit dat er nog niet optimaal
gevist is. Er mag dus verwacht worden dat als er beter en langer gevist kan worden de houdbaarheid
en kwaliteit hoger is.
In deze periode is verder het project geëvalueerd en is een eindrapportage en wetenschappelijk
rapport geschreven door DeVoCo.

1.1.2 Projectplanning
Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Het project heeft alleen vertraging gehad doordat de
benodigde ontheffing voor het vissen met pulstechnologie pas in 2013 is verkregen. Hierdoor heeft
het project 16 maanden vertraging opgelopen. Echter is het project binnen 3 jaar na de start
gerealiseerd en zijn alle beschreven activiteiten afgerond. De einddatum is in overleg met RVO
gewijzigd middels een wijzigingsverzoek.

1.1.3 Afwijkingen planning
Er zijn enkele kosten posten anders uitgevallen dan eerder was begroot, maar dit leverde geen
inhoudelijk wijzigingen op. Zo is DeVoCo in plaats van IMARES ingeschakeld voor de
wetenschappelijke begeleiding en is de bouw van het prototype voornamelijk in eigen beheer
gebeurd. Daarnaast bood Visserij Innovatiecentrum de mogelijkheid om op praktijkschaal te testen
om kosten voor het testen van het prototype te besparen. Echter door ontwikkeling van het
prototype in eigen beheer zijn de loonkosten hoger geworden. Al deze wijzigingen zijn doorgegeven
aan RVO.

1.2 Leermomenten
1.2.1 Leermomenten
Een belangrijk leermoment in dit project is het verlenen van de ontheffing geweest. Aanvankelijk
werd gedacht dat een ontheffing minder tijd en energie in beslag zou nemen dan in werkelijkheid.
Pulsvisserij werd/wordt gezien als een duurzame manier van vissen, waarbij de impact op de bodem
en andere zeedieren drastisch wordt verminderd. De overheid was bereid om deze technologie te
stimuleren. De projectdeelnemers hebben echter gemerkt dat er een belangrijk verschil is tussen de
intentie om innovatie te stimuleren en daadwerkelijke acties om belemmeringen weg te nemen. Het
heeft uiteindelijk veel meer overtuigingskracht en doorzetting –en uithoudingsvermogen gevraagd
van de deelnemers om een ontheffing te verkrijgen en het project voort te zetten. Belangrijk gevolg
hiervan is dat het project langer geduurd heeft dan gepland. Doordat alle partijen goed
samengewerkt hebben en ervan overtuigd waren dat pulsvisserij een belangrijke stap is richting
duurzame visserij is het project uiteindelijk toch gerealiseerd.
Gedurende de opschaling van kleinschalige proefopstellingen naar een eerste werkend prototype zijn
meer technische belemmeringen geweest. Met name omdat mesheften anders reageren ten op
zichte van platvissen. Hierdoor heeft meer (praktijk) onderzoek plaats moeten vinden en is een meer
tijd gaan zitten in het ontwikkelen van een goed werkend pulsvistuig. Door een goede
wetenschappelijke begeleiding, een uitgebreid (literatuur) onderzoek voorafgaand aan het project en
een uitgebreid netwerk van bedrijven en wetenschappers is voor de meeste technische

belemmeringen een oplossing gevonden, het kunnen vissen van mesheften middels pulstechnologie
is aangetoond, alleen zal er na dit project nog finetuning plaats moeten vinden om de technologie op
zee toe te passen en het vissen middels puls commercieel aantrekkelijk te maken.

1.2.2 Nog te verwachten leermomenten
Het pulstuig zal in de periode na dit project verder doorontwikkeld worden en waar nodig zullen nog
aanpassingen gedaan moeten worden om het vissen op zee met lage snelheid mogelijk te maken.
Hiervoor zullen ook duikers en onderwatercamera’s benodigd zijn om het verder door te
ontwikkelen. Doordat de projectdeelnemers beschikken over veel opgedane kennis en connecties
hebben met ervaringsdeskundigen verwachten ze dat het systeem verder geoptimaliseerd kan
worden in de periode na dit project.

2. Resultaten project
2.1 Doelstelling projectplan
2.1.1 Verwachting gerealiseerde effecten
Doelstelling(en) volgens
projectplan

Verwacht effect

Oorspronkelijke situatie

Reductie
bodemberoering

Geen tot nauwelijks
bodemberoering

Kor komt 30 tot 35 cm
diep in de bodem

Lager energieverbruik

Lager energieverbruik;
reductie van 20%

4500 liter brandstof per
week

Kwaliteitsverbetering
mesheften

Minder beschadigingen;
reductie in uitval met
10%

Kor door de bodem
levert stress en meer
beschadiging van
mesheften.

Ontwikkeling werkend
pulssysteem voor
mesheften

Opvissen van mesheften
op een duurzame wijze

Pulssysteem bestaat nog
niet voor schelpdieren

Gerealiseerd effect
Pulssysteem raakt
slechts lichtjes de
bodem; elektrode zakt
klein stuk in de bodem
om juiste puls te
realiseren.
Door een lagere snelheid
bij het vissen met puls is
het brandstofverbruik
lager.* Het exacte effect
kan pas later in 2016
goed bepaald worden.
Verwachting is 10-15%
Het vissen op zee heeft
nog niet de juiste
hoeveelheden mesheften
opgeleverd om hier
sluitende conclusies voor
te geven. **
Een pulssysteem voor
mesheften blijkt te
werken, maar vraagt nog
finetuning voor
toepassing op
visserijschepen.

2.1.2 Toelichting tabel
*Er is 9 dagen getest waarbij er minder brandstof is verbruikt, echter is een daling in het
energieverbruik niet voor 100% te wijten aan het vissen met een pulstuig. Tijdens de testvaarten ligt
het schip regelmatig stil om aanpassingen te doen en instellingen te veranderen. Dit is nauwelijks te
vergelijken met reguliere visdagen waarbij het schip vrijwel continue vaart.
** Tijdens de testvaarten op zee ondervond het schip veel problemen met de vaar en
bestuurbaarheid, zodoende zijn er geen grote hoeveelheden opgevist waarmee een vergelijking met
reguliere visvaarten gemaakt kan worden. Alle gevangen mesheften zijn onderzocht en de
houdbaarheidstesten laten perspectiefvolle resultaten zien. De houdbaarheid is vergelijkbaar met
huidige vangst van mesheften en verwacht wordt dat na finetuning en verbetering van pulstuig de
kwaliteit nog verder zal toenemen.

2.1.3 Behaalde doelstellingen
De doelstellingen zijn behaald, alleen moet voor een precieze bepaling van de brandstofreductie en
kwaliteitsbepalingen verdere finetuning en doorontwikkeling plaatsvinden, zodat betrouwbare
resultaten worden verkregen die vergeleken kunnen worden met huidig brandstofverbruik en
mesheften opbrengsten.

2.1.4 Communicatie projectresultaten
Over dit project is op verschillende manieren gecommuniceerd.
1. Bericht over het project gepubliceerd op website van Kramer Machines.
URL: http://www.kramermachines.nl/nl/nieuws/
2. Er is een artikel gepubliceerd in het vakblad Visserijnieuws:
•

Artikel in visserijnieuws (via website van Seafarm beschikbaar) met beschrijving van
het pulsproject. Is ook als bijlage bij dit rapport bijgevoegd. 2 september 2015

URL: http://www.seafarm.nl/uploads/smartsection/92_Visserijnieuws35S_32-33.pdf
3. Als laatste zijn de resultaten van dit project samengevat in een wetenschappelijk rapport.
Deze is bijgeleverd bij de vaststelling.
4. In het jaarlijkse overleg van de PO-ensisvisserij is een korte uiteenzetting van het project en
de resultaten tot dan toe (maart 2015) gegeven. In de eerstvolgende vergadering (1ste
kwartaal 2016) zal een presentatie worden gegeven over het gehele project.

4.1.1 Behaalde doelstellingen
De doelstellingen met betrekking tot communicatie zijn behaald. De resultaten en de voortgang van
het project zijn gepubliceerd in het vakblad visserijnieuws en via de website van Seafarm en
Machinefabriek Kramer is over het project gepubliceerd. Hierbij is rekening gehouden met de eisen
die vanuit de EU worden gesteld.

4.2 Publicatie eisen
4.2.1 Publicaties
Er zijn verschillende publicaties geweest over dit project. Op de website van Kramer is een artikel geplaatst waarbij rekening is gehouden met de eisen die vanuit de EU worden gesteld. Daarnaast heeft
Kramer Machines een informatieplaquette geplaatst bij de ingang van haar bedrijf. Een bewijsstuk
hiervan is als bijlage bijgevoegd. Ook in het artikel op visserijnieuws wordt verwezen naar het Europees Visserijfonds dat subsidie heeft verleend aan dit project.

Figuur 11 Informatieplaquette bij de ingang van Kramer Machines BV

5. Overige informatie
5.1 Vergunningen
Voor dit project was een ontheffing benodigd om met pulstechnologie te mogen vissen op
mesheften.

5.2 Andere financiers
Beide projectdeelnemers hebben dit project gefinancierd met eigen middelen, zodoende waren geen
andere financiers benodigd.

5.3 Werkgelegenheid
Dit project heeft binnen de projectperiode nog niet geleid tot extra directe werkgelegenheid. Echter
bij Machinefabriek Kramer wordt verwacht dat de succesvolle afronding van dit project zal leiden tot
meer vraag bij andere vissers naar pulssystemen. Hierdoor zal de werkgelegenheid stijgen als er
meer afzet is van pulstuigen bij andere vissers. Echter hangt dit af van de succesvolle
doorontwikkeling van het pulstuig en van aangepaste wet- en regelgeving omtrent pulsvissen.
Het pulssysteem zal bij Ensis nu in de praktijk worden toegepast. Verwacht wordt dat er nog
kinderziektes zijn wanneer het systeem 4 dagen per week zal worden ingezet. Er zal niet direct na
afloop van het project een verhoging zijn van de werkgelegenheid. Wel is de verwachting dat na het
oplossen van de kinderziektes er een verhoging in de productie van kwalitatief goede mesheften zal
optreden waardoor 2 extra werknemers nodig zullen zijn bij het ontwikkelen en verwerken van deze
mesheften.

6. Opmerkingen of toelichtingen
Er zijn geen opmerkingen of toelichtingen.

7. Bijlagen
•

Kopie van alle publicaties

•

Bewijsstuk informatieplaquette Kramer Machines

