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Visafslag investeert in
verduurzaming hal
Vanaf november van dit jaar gaat de visafslag van Lauwersoog ‘in de verbouw’. De werkzaamheden zullen ca. 10 weken duren. Het gaat vooral om de binnenkant van het gebouw dat
diverse aanpassingen en isolerende werkzaamheden zal ondergaan. Voor vissers en klanten
zijn er geen belemmeringen. De handel gaat gewoon door!
Barbara Holierhoek, directeur van de visafslag, spreekt over een belangrijke verduurzaming
van de visafslag. En dat is ook wel nodig want de oorspronkelijke gebouwen – enkel steens
gebouwd – dateren van 1973. “We starten in eerste instantie met een grote aanpak van extra
isolatie d.m.v. van nieuwe wanden en nieuwe plafonds. Goed voor een investering van ruim
250.000 euro”.
Het plan is om zowel de zogenaamde ijshal, als de vishal onder handen te nemen. De
wanden zijn (te) dun waardoor je bijvoorbeeld aan de buitenmuur heel goed kunt zien dat
daar de koeling altijd heeft gedraaid. De
hallen en bijgebouwen zijn nu onvoldoende
geïsoleerd en dat vraagt onnodige extra
energie. Door de verbouw gaat dit anders
worden. “We gaan dit in positieve zin ook
merken aan onze elektriciteitsrekening”.
Ook komt er ledverlichting. De vishal wil
duurzamer en energiezuiniger worden. Er
staat een windmolen op het terrein. Deze zal
worden opgeknapt. Daarnaast is in het
afgelopen jaar het dak vernieuwd en zijn er
ruim 400 zonnepanelen opgelegd.
Holierhoek is sinds januari 2021 directeur
van de visafslag. De visafslag in Lauwersoog
heeft twee belangrijke taken. Het zeven en
sorteren van garnalen die de garnalenvissers
binnenbrengen. “En daar komt best wel wat
bij kijken. Zo moeten de garnalen voldoen
aan de minimummaat van 6,8 millimeter.
Een andere taak is het sorteren en veilen
van allerlei soorten van vis. De gevangen vis
wordt aan boord gesorteerd per soort en
in de visafslag per grootte-klasse”.

Holierhoek: “Wij zijn intermediair tussen vissers
en handel. Nadat de vis hier geveild is gaat deze
op transport richting de klanten. Iedere visser
is welkom om bij ons te lossen. Wij bereiken
meerdere kopers om een goede prijs voor de vis
te stimuleren.”

Bouw hotelaccommodatie in haven
vordert gestaag
De bouw van de hotelaccommodatie, pal naast het visrestaurant Schierstee, vordert
gestaag. De bouw van het ‘Schierzicht Logement’ is nagenoeg klaar, de periode van
afwerking is nu begonnen. De verwachting is dat de eerste gasten in november van dit
jaar er kunnen overnachten.
Volgens Anne Theo Gerdes, medeeigenaar, gaat de voortgang van de
bouw voorspoedig; de afwerking heeft
nog een beetje tijd nodig. Het hout aan
de buitenkant zit er bijna helemaal op.
En de verwarmingsunits en de airco’s
zijn bijna geïnstalleerd. Zo ook de
De bouw van het hotel vordert gestaag.
warmtepomp. De nieuwe hotelaccommodatie zal zoveel mogelijk
duurzame elementen bevatten. De buitengevel krijgt een mooie, Scandinavische, houten
uitstraling. De binnenkant bestaat uit traditionele steenbouw. Er is gekozen voor gasloos;
in plaats van gas zal voor verwarming en verkoeling van een warmtepomp gebruik
worden gemaakt. De elektriciteit is afkomstig van zonnepanelen.

Personeel gevraagd
Nu de opening met rasse schreden nadert, is het ook belangrijk om nieuwe medewerkers te hebben. “We zijn nu ook op zoek naar nieuw en extra personeel”, benadrukt
Gerdes. “We zoeken ondersteuning voor het receptiewerk, het ontbijt en ook voor het
onderhoud van het interieur”. Voor meer informatie zie ook www.slapenoplauwersoog.

www.havenlauwersoog.nl

Waddenloods krijgt nieuw plekje bij
veerterminal
De Waddenloods, het markante gebouw, dat nabij het havenkantoor in de haven van
Lauwersoog staat, verhuist ‘naar de andere kant’ van de haveningang en krijgt een plekje
vlakbij de terminal van de veerboten naar Schiermonnikoog. Vanuit deze loods werkt de
Stichting Geïntegreerde Visserij. De Waddenloods maakt alvast plaats voor de komst van het
Wereld Erfgoed Centrum (WEC). Het gebouw dat uit diverse containers bestaat is inmiddels
ontmanteld. In de loop van november gaat ze naar haar nieuwe plek.
Volgens Jaap Vegter, met collega vissers initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting
Geïntegreerde Visserij, zal het gebouw ongeveer vijf jaar op haar nieuwe plek staan. Dan is
het WEC inmiddels klaar en neemt deze de functie van de Waddenloods over.

Werkplaats beheer Waddenzee
De naam doet vermoeden dat het om een opslagruimte gaat, maar niets is minder waar.
“Het is een werkplaats voor activiteiten op het gebied van (duurzame) visserij en
verantwoord beheer van de Waddenzee. In de loods werken de Stichting Geïntegreerde
Visserij, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat samen aan visserij, natuur, kennis, onderzoek
en educatie. De Stichting is in 2002 opgericht en bestaat uit ca. 12 vissers. Zo begeleidt
Vegter en zijn collega’s universitaire studenten die veldwerk moeten doen. Jaap Vegter is
beroepsvisser en tevens bioloog. “Het mooie is dat ik in de praktijk mijn beroep kan
combineren met de activiteiten van deze Stichting. Als je op zee bent, dan kan je gelijk kijken
welke vissen er zijn, hoe het met de visstand staat, welke netten je gebruikt. Zo maken we op
bepaalde plekken gebruik van fuiken. Het hele jaar door, iedere dag, zijn wij op zee en doen
onze waarnemingen. Een deel van het jaar doen we samen met wetenschappers onderzoek
gedaan naar de vangst. En doen we vervolgens een registratie van het aantal vissen, de
soorten en de grootte van deze vissen. Zo krijg je een mooi, wetenschappelijk jaaroverzicht”.
Volgens Vegter is er een wisselend beeld wat betreft de visstand in de Waddenzee. “Op
sommige plekken bevinden zich heel weinig vissen, op andere plekken weer des te meer.
Met deze informatie kan je dan ook gelijk je visgedrag aanpassen”.
De Waddenloods is overigens een open werkplaats. “Bezoekers zijn welkom”, benadrukt
Vegter. “De deur staat vaak open. Kom gerust een kijkje nemen. Er gebeuren interessante
dingen in deze loods”. Voor nadere informatie of het inboeken van afspraken, stuur een mail
naar info@geintegreerdevisserij.nl.

Zwitsers horlogemerk verbindt naam
aan Waddenzee
Het Zwitsers horlogemerk Oris heeft haar naam verbonden aan het Wereld Erfgoed
Waddenzee en hier ook een beperkte oplage van de Dat Watt duikhorloge voor op de markt
gebracht. Als onderdeel van deze samenwerking bracht een bont internationaal gezelschap in
het weekend van 17 september een werkbezoek aan de haven van Lauwersoog.
De samenwerking, waarbij in mei dit jaar het
duikhorloge werd gelanceerd, maakt deel uit
van een serie horloges die Oris heeft
geproduceerd met als doel het belang van
erfgoed en behoud van natuur en water te
behouden. Zij werken hiervoor samen met
diverse milieuorganisaties. Een deel van de
opbrengst van de verkoop van de horloges
en de aandacht van de evenementen zal ook
gaan naar de ondersteuning van het trilaterale
onderwijsprogramma en de Internationale
Waddenzee School. Voor meer informatie
over dit ‘waddenhorloge’ zie ook https://
www.oris.ch/en/watch/dat-watt-limitededition/01-761-7765-4185-set.

Illustratie: Reinier van den Berg en Hans Broekhuis

