Battle: Vissersschip van de Toekomst

Heden ten dage wordt vis gevangen en
getransporteerd met hetzelfde middel: het
vissersschip. Dit heeft een aantal voordelen, m.n.
m.b.t. efficiëntie. Maar de drang naar diezelfde
efficientie heeft als gevolg dat men voortdurend
zo veel mogelijk vis wil vangen in een zo kort
mogelijke tijd. De vis‐methoden die dit mogelijk
maken, gaan echter ten koste van de
duurzaamheid en kwaliteit van de vangst, bijv.
d.m.v. bijvangst.
Door de vangst van vis en het transport ervan te
splitsen, kan er meer aandacht besteed worden
aan de kwaliteit en duurzaamheid van de
visvangst. Dit concept stelt de introductie van
visplatformen voor die continu (24/7) vis kunnen
vangen op een, misschien langzamere en minder
efficiente, maar wel duurzamere en betere
manier, bijvoorbeeld door alleen de vis(sen) te
vangen die men mag/wil vangen, de vangst te
sorteren en de juiste hoeveelheid vis te vangen.
De gevangen vis wordt bewaard in de
visplatformen en eens in de zoveel tijd opgehaald
door schepen.
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consumptie

De visplatformen werken geheel autonoom en zijn zelfvoorzienend d.m.v. energie opgewekt door
het platform zelf. Doordat de platformen continu op zee kunnen blijven, kan er duurzaam gevist
worden. Wanneer er genoeg gevangen is, kan een schip de vangst komen ophalen.

semi‐3D‐doorsnede
1.
2.

Windenergie opgewekt door
windmolens op het platform.
Zonne‐energie opgewekt door
zonnepanelen op het platform.

De opslag en het transport van (verschillende
soorten) gevangen vis kan vergemakkelijkt
worden door het gebruik van containers/kooien of
netten, die door schepen vervoerd kunnen
worden.
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Doordat er meer tijd is om vis te vangen, kan dit op een secuurdere manier gebeuren.
Andere, duurzamere vistechnieken en –methodes kunnen geëxploreerd worden, en het
visplatform zou de gevangen vis kunnen filtreren en sorteren naar soort, grootte, etc.

doorsnede
Visvangst door bijvoorbeeld:
1. vis ‘op te zuigen’
2. gebruik van netten
3. overige manieren…?

Afhankelijk van de manier van visvangst, kan vis gesorteerd
worden in verschillende containers, bijv. met verschillende
sensors en/of camera’s (image processing). Ook kan bijvangst
voorkomen worden door niet gewenste soorten vis terug de zee
in te sturen.
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Het concept voor de invoering van visplatforms moet gezien worden als een overkoepelend concept. Precieze
aspecten ervan, hoewel deels uitgewerkt in deze presentatie, dienen uiteraard verder onderzocht en
geëxploreerd te worden voordat het concept geïmplementeerd zou kunnen worden. De algehele gedachte is
echter zeer duidgelijk gericht op een vernieuwend idee omtrent de manier om vis te vangen, waarbij meer
aandacht besteed kan worden aan de kwaliteit en duurzaamheid van visvangst, in plaats van de efficiëntie.
Visvangst: Door de vangst van vis te splitsen van het transport ervan, ontstaan legio nieuwe mogelijkheden
voor de manier(en) waarop dit gebeurt. Belangrijk hierbij is om te realiseren dat de vangstmethode duurzamer
en milieuvriendelijker dient te zijn, en bijvoorbeeld ook in combinatie met een filtreer/sorteer‐machine om
bijvangst te voorkomen.
Zelfvoorzienend aspect: Afhankelijk van de energiebehoeften gecreëerd door de vorige aspecten, zou idealiter
het visplatform zelfvoorzienend zijn, door middel van bijv. wind‐ en zonne‐energie, maar wellicht ook andere
vormen, bijv. middels getijde‐energie. Bovendien zou het mogelijk zijn dat bij een gebrek aan energie (bijv.
door weinig wind of geen zon) het visplatform tijdelijk ‘niks doet’ tot er weer energie opgewekt kan worden.
Transport: Om de gevangen vis naar land te vervoeren, zouden huidige vissersschepen gebruikt kunnen
worden (eventueel met aanpassingen). Om dit optimaal te laten gebeuren, is in het concept het gebruik van
bijv. containers of netten voorgesteld, waarbij de platforms op hun plek blijven liggen. Maar een andere
methode zou zijn om de visplatforms zelf makkelijk te kunnen vervoeren (m.b.v. schepen). Dit alles is ook
afhankelijk van de ideale grootte van visplatforms en of ze idealiter vaak afwisselen tussen verschillende vis‐
locaties.
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