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machine-
bouw
TEKST: MARTIN DE VRIES

BEELD: PERSBUREAU NOORDOOST

Solide en robuuste machines voor de visserij, van vangstverwerking tot ijs-
machines, verlaten de hal van machinefabriek VCU TCD op Urk. Allemaal 
custom made, omdat geen vissersschip gelijk is. Betrouwbaarheid van de 
processen is cruciaal. “Je moet er niet aan denken dat een opvoerband of een 
andere installatie op zee stuk gaat.”

COÖPERATIEVE MACHINEFABRIEK SPECIALIST IN VISSERIJ

Custom made 
vangstverwerking

‘Onze focus ligt op het weekend. Iedereen bese�  dat vissers maandag weer de zee op moeten. Reparaties en 
montages kunnen niet tot na het weekend wachten’, vertelt manager Lourens de Boer.

De nieuwe waterstraalsnĳ machine ACM 3030 
maakt overuren. Het gaat weer goed in de visse-
rĳ  en dat betekent dat het ook drukker wordt 
voor machinefabriek VCU TCD. De waterstraals-
nĳ machine heeft een snĳ bed van 3 bĳ  3 meter. 
“Hierdoor zĳ n we in staat om ook grote onder-
delen als de schilden van de grote lierrollen uit 
één stuk te produceren”, legt manager Lourens 
de Boer uit. De ACM 3030 is voorzien van een 
2D-snĳ kop. “De nauwkeurigheid van water en 
zand onder een druk van 4000 bar is enorm. 
Omdat wĳ  een totaalpakket leveren voor vis-
sersschepen komt het voor dat we verschillende 
plaatmaterialen snĳ den. Dat dat kan, is een 
pluspunt van waterstraalsnĳ den ten opzichte 
van laser of autogeen. Het grootste nadeel is dat 
het proces wat langzamer is, maar omdat het 
snĳ proces onbemand plaatsvindt, is dat voor 
ons geen bezwaar.” De voorganger van de ACM 
3030 is na tien jaar trouwe dienst verkocht. 
“Ons beleid is om het machinepark up-to-date te 
houden.”

C O Ö P E R A T I E V E  V E R E N I G I N G
De vangstverwerking op visserĳ schepen is een 
corebusiness van VCU TCD. De machinefabriek 
is één van de vĳ f werkmaatschappĳ en, die 
samen in staat zĳ n complete visserĳ schepen te 
maken. De coöperatie omvat ook onderdelen die 
gespecialiseerd zĳ n in olie, veiligheidssystemen 
aan boord, maritieme service en een maritieme 
groothandel. “Bĳ zonder is dat VCU een coöpera-
tieve vereniging is zonder winstoogmerk. Vroe-
ger ging honderd procent van de winst terug 
naar de leden. De laatste jaren wordt het ook 
ingezet voor het opbouwen van eigen vermo-
gen.” VCU staat voor Visserĳ  Coöperatie Urk en 

bestaat al sinds 1922. Ongeveer honderd visserĳ -
bedrĳ ven vormen de vereniging, die zeven 
bestuursleden afvaardigen. VCU heeft met Jan 
Loosman en Lourens de Boer twee managers 
voor de dagelĳ kse gang van zaken en een perso-
neelsbestand van ruim tachtig vaste medewer-
kers. Doordat de coöperatie met volledig uitge-
ruste visserĳ schepen een totaalpakket levert, 
weten visserĳ bedrĳ ven uit alle landen rondom 
de Noordzee Urk te vinden. 

C A T C H M A N A G E M E N T
Met draai- en freesbanken, computergestuurde 
kant- en knipbanken, plaatwalsen, MIG-, MAG- 

en TIG-lasapparatuur en een waterstraalma-
chine beschikt VCU over een modern machine-
park. Het bouwen van lieren en aanverwante 
hydraulische systemen behoort tot de specialisa-
tie. Zo heeft de Urker machinefabriek software 
ontwikkeld voor de lierbesturing en aansturing 
van de draadgeleiders. Ook ĳ smachines en koel-
systemen maken onderdeel uit van het leve-
ringspakket. Marktleider is VCU met de geauto-
matiseerde vangsverwerkingsinstallaties. De 
Boer: “Ons VCU CatchManagement Systeem is 
voorzien van software die sortering met de 
weegschaal verbindt. Alles is vanwege de 
omstandigheden op zee waterdicht en zoutbe-
stendig.”
In samenspraak met de vissers wordt een 
scheepseigen verwerkingslĳ n ontworpen. “De 
spoel- en leesband worden volledig in 3D met 
HiCAD uitgetekend. Dit is belangrĳ k omdat de 
visser zich zo goed kan inleven hoe alles in zĳ n 
schip er uit komt te zien. Dat is lastiger in 2D.” 
De productie, van plaatuitlagen tot snĳ proces, 
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met de machines aan boord werken. Zodoende 
staan zĳ  altĳ d in contact met onze monteurs.” 

B A G G E R  E N  O F F S H O R E
De visserĳ  is op dit moment de belangrĳ kste 
afzetmarkt voor VCU. Mede door de gunstige 
omstandigheden met minder hoge olieprĳ zen 
wordt er weer wat verdiend in de branche. Men 
durft weer investeringen te doen. “Tot 2000 
waren we uitsluitend op de visserĳ  gericht. Er 
ontstond toen een situatie waarin het steeds 
slechter ging in die markt. De bemanning van 
de visserĳ schepen gingen vervolgens veel op 
baggerschepen of in de o� shore werken. Door 
de goede naam van VCU zĳ n wĳ  ook in die 
markten gerold.” Samen met ‘overbuurman’ 
Piet Brouwer Elektrotechniek worden nu turn-
key generatorsets geleverd voor brouwerĳ en in 
gebieden waar stroomvoorziening niet adequaat 
aanwezig is. Inmiddels staan dergelĳ ke power-
sets in landen als Rwanda, Ethiopië, Congo, 
Haïti, Panama en Vietnam. “In vier tot zes 
weken worden de containers door een team van 
Brouwer en VCU opgebouwd.”

De echte paradepaardjes zitten in de visserĳ . Bĳ -
voorbeeld de MDV-1, het futuristische duurzame 
vissersschip van de toekomst. De Boer vertelt 
bevlogen over de afzetmarkt. “Vis moet van top-
kwaliteit zĳ n. Als er geen e�  ciënte vangstver-
werking is, dan duurt het uren voordat de net-
ten zĳ n binnengehaald, de vangst gesorteerd en 
verwerkt is en vervolgens onder ĳ s in het koel-
ruim ligt. Wĳ  maken processen waarin dit snel-
ler kan en daar kan niemand aan tippen.”•

De componenten 
van de vangstver-
werkingssystemen 
worden zoveel 
mogelijk gestan-
daardiseerd. Maar 
geen opdracht is 
hetzelfde. 

Maritieme servicehaven
Provincie Flevoland hee�  groen licht gegeven 
voor een buitendijkse maritieme servicehaven 
in het IJsselmeer bij Urk. Negen bedrijven, 
waaronder VCU, participeren hierin. “Straks 
kunnen we de schepen weer echt voor de deur 
onder handen nemen. Dit is helemaal een 
pluspunt als de doorvaart bij Kornwerderzand 
wordt verbeterd”, legt Lourens de Boer van 
VCU uit. De gunning moet in 2018 plaatsvin-
den, zodat de buitendijkse servicehaven in het 
gunstigste geval in 2020 klaar is.

houdt VCU in eigen hand. “Omdat naast RVS 
ook bĳ voorbeeld kleppen van kunststof, lieren 
van staal 52 en onderdelen van aluminium zĳ n, 
is de keuze voor het snĳ den niet op laser maar 
op waterstraal gevallen.” 

‘In samenspraak met de vis-
sers wordt een scheepseigen 
verwerkingslijn ontworpen’

De componenten van de vangstverwerkingssys-
temen worden zoveel mogelĳ k gestandaardi-
seerd. “Het kost toch wel een paar weken teke-
nen om alle onderdelen tot de gootjes aan toe 
op elkaar aan te laten sluiten. Geen opdracht is 

hetzelfde. Ieder visserĳ bedrĳ f heeft een quotum 
voor bepaalde soorten. Dat bepaalt de manier 
van vangstverwerking. Tong, kreeft en kabel-
jauw worden met verschillende soorten netten 
gevangen. Platvis en de schol vragen weer om 
andere spoelmachines. Daarom gaan we altĳ d 
met de eigenaar in gesprek. Dan putten we 
zoveel mogelĳ k uit onze database met tientallen 
verschillende schepen. We hebben standaard 
componenten, maar ieder schip vraag om maat-
werk.” 

W E E K E N D F O C U S
Het Urker bedrĳ f beschikt over een fĳ nmecha-
nische afdeling, met een ruim assortiment aan 
werktuigen en onderdelen. Er is een eigen test-
unit en van een groot aantal merken zĳ n pom-
pen beschikbaar. Levering van en onderhoud 
aan compressoren en hydroforen wordt door 
VCU verzorgd. “Onze focus ligt door onze wor-
tels op het weekend. Het grootste voordeel is 
dat bĳ na iedereen afkomstig is van Urk en daar-
door beseft dat vissers maandag weer de zee op 
moeten. Reparaties en montages kunnen niet 
tot na het weekend wachten. Dat is ook de 
reden dat we een onbemande waterstraalsnĳ -
machine in huis hebben. Het geeft ons enorm 
veel fl exibiliteit”, legt De Boer uit. 
Het serviceteam staat bovendien klaar mochten 
er problemen zĳ n op visserĳ schepen die bĳ -
voorbeeld in een Deense haven liggen. “De 
betrokkenheid van het personeel is enorm 
groot. Zĳ  zĳ n ons visitekaartje. Veel onderne-
mingen zullen dat zeggen, maar onze opdracht-
gevers zĳ n eigenaar van het schip en moeten 
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