Activiteiten Visserijmuseum Zoutkamp 2016 - 2017
Zoutkamp en de visserij zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het Visserijmuseum, gevestigd in het monumentale pand van de voormalige Rijks
betonningsloods, vertelt het verhaal van de Zoutkamper visserij in heden en verleden.
Het museum heeft letterlijk en figuurlijk een centrale plek in de Zoutkamper gemeenschap
en draagt bij aan de ontwikkeling van het toerisme in het dorp en zijn omgeving.
Het museum is ondergebracht in een stichting en het wordt gerund door uitsluitend
vrijwiligers.
Het Visserijmuseum Zoutkamp heeft per 31 augustus 2008 een officiële museumstatus en
is ingeschreven in het Nederlands Museumregister Nederland.
Het museum is geopend van 1 april t/m 31 oktober.
Het museumgebouw
• Het pand waarin het museum is gevestigd is aangemerkt als trouwlocatie.
• In de wintermaanden dient het museum als podium voor de plaatselijke toneelverenging
Dukdalf. In februari en maart 2017 werd in het museum een zevental voorstellingen van
het toneelstuk ‘De Lauwerszee mot dicht’ opgevoerd.
• Op de binnenplaats van het museum is een voormalig Zoutkamper vissershuisje
opgebouwd. Dit huisje en het monumentale pand waar het museum in gevestigd is
vormen een wezenlijk onderdeel van het museum en zijn collectie.
De exposities
Naast de vaste collectie, organiseert het museum jaarlijks een thema-expositie.
• In 2016 was dat de expositie ‘Visserij in model’. Het toonde de scheepsmodellen van
Bert Davids.
• In 2017 biedt het museum een thema-expositie over ‘Het Reitdiep in al zijn facetten’;
Een samenwerkingsproject met historici en voor materiaal de medewerking van het
Groninger Museum, het GAVA en de Verhalen van Groningen.
• Vanaf augustus 2017 participeert het museum in ‘Spinbarg - De verhalen van Groningen’. Samen met het museum en de inwoners van Zoutkamp worden activiteiten
georganiseerd die te maken hebben met ‘oude Zoutkamper verhalen’.
• In 2016 werden tal van rondleidingen aan groepen bezoekers in het museum geboden.
De museumschepen
Het visserijmuseum en haar museumschepen (de garnalenkotter ZK4 en de sloep ZK31)
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
• Jaarlijks bood en biedt de ZK4 Albatros in samenwerking met het Noordelijk
Scheepvaart Museum en de Stichting Groninger Landschap twaalf beurtvaarttochten op
het Reitdiep. Met rondleidingen in de musea en vaartochten met gids tussen Zoutkamp
en Groningen wordt de schoonheid en de geschiedenis van het Reitdiep aan de passagiers getoond.

• De kotter nam in 2015 deel aan ‘Sail Amsterdam’ en in 2016 aan de maritieme
evenementen ‘Delfsail’, ‘Bie Daip' in Appingedam en WinterWelVaart in Groningen.
In 2017 neemt de ZK4 weer deel aan het het traditionele SchiffsTreffen in Leer.
• In 2016 werden een groeiend aantal tripjes met gasten op de Waddenzee naar de Engelsmanplaat (zeehonden spotten) gevaren. Een gids vertelt onderweg het verhaal van
de Zoutkamper visserij. Ook de winterse snerttochten op zee worden door de
opvarenden erg gewaardeerd.
• Verder werden in 2016 zowel de ZK4 Albatros en de garnalensloep ZK31 Neptunus
vaak ingezet voor excursies op het Lauwersmeer en tochtjes voor familiefeestjes,
personeelsuitjes en het varen met tv- en filmploegen.
• Tijdens de Vlaggetjesdagen in het pinksterweekend vaart de sloep ZK31 tochtjes met
gasten rond de oude haven van Zoutkamp en wordt het verhaal van de visserij en de
ontwikkeling na de afsluiting van de Lauwerszee verteld.
Garnalen pellen en visbakkers
Het museum heeft een groep garnalenpelsters en visbakkers, die in traditionele kledij het
museum vertegenwoordigen. Deze groep verzorgt pel- en bakdemonstraties bij diverse
maritieme evenementen zoals hierboven vermeld. Ook tijdens feestelijke evenementen in
Zoutkamp of in het museum wordt deze groep ingezet.
Zo waren zij in 2016 ook van de partij bij de Garnalenparty van de Gemeente De Marne in
het museum.

