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JAARVERSLAG 2021 

Voorwoord 
 
In dit jaarverslag vindt u de verslagen van het Visserijmuseum over het reilen 

zeilen van het jaar 2021/2022.  

Ook dit jaar konden we als museum niet volledig ons programma draaien en 

dat had wederom zijn weerslag op iedereen en het museum. 

We blijven echter kijken met een hoopvolle blik op de toekomst en durven het 

aan om niet te blijven hangen in het verleden, ook al is dat een wezenlijk 

onderdeel van het museum. Er staan mooie plannen op stapel! 

Door middel van dit document en dankzij alle vrijwilligers kunnen we u een 

mooi kijkje geven in het werk dat door iedereen met liefde voor het museum 

wordt verricht. Iedereen bedankt voor weer een bijzonder en bewogen jaar. 

Nathalie van der Bleek, secretaris 

 

 

 

Snuif eens de geur van 

vis, teer, hout en diesel 

op, en vergeet even de 

huidige jachtige 

maatschappij. 
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JAARVERSLAG 2021 

Bestuursverslag 
 

Het jaar 2021 was voor het Visserijmuseum Zoutkamp, zoals voor ons allemaal, anders dan andere 

jaren.  Het was vooral het coronavirus dat nog steeds een stempel op het jaar drukte. We mochten 

vanwege allerlei maatregelen op 1 april niet open voor het publiek zoals we al jaren gewoon waren te 

doen, maar begin juni. We besloten om de prachtige expositie “Een vissersdorp in oorlogstijd”, die 

met veel tijd en aandacht door de vrijwilligers was samengesteld en opgebouwd, in het jaar 2021 

voort te zetten. 

Helaas konden ook veel activiteiten die een vast onderdeel van het museum vormen geen doorgang 

vinden. De arrangementen voor onze schepen ZK 4 en ZK 31 zoals beurtvaarten naar Groningen, 

Engelsmanplaattochten enz., konden beperkt plaatsvinden. Een aantal lezingen omtrent de expositie 

weer niet. Vanwege het geheel of gedeeltelijk ontbreken van activiteiten door de verschillende 

groepen zult u ook de verslagen missen, of in zeer verkorte weergave. 

Dat een en ander financiële consequenties heeft mag duidelijk zijn. U vindt een verkort financieel 

overzicht in de vorm van een jaarrekening in dit jaarverslag. 

De belangrijkste drijfveer achter het museum is en blijft enthousiaste groep vrijwilligers die zich 

inzetten voor het museum. Het is een mooie groep mensen die telkens weer het museum wil 

verbeteren om zo een prachtig visitekaartje voor Zoutkamp te kunnen zijn.  We gaan voor een 

corona-vrij 2022. 

 

Namens het bestuur, 

 

Berend Zwart 
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Financieel verslag 
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JAARVERSLAG 2021 

Verslag bak- en pelgroep 
In verband met alle beperkende maatregelen rondom corona is de bak- en pelgroep niet op stap 

geweest en heeft ze ook geen eigen activiteiten georganiseerd. Op deze plek is dit jaar dan ook geen 

verslag van deze groep te lezen. 
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JAARVERSLAG 2021 

Verslag schepencommissie 
Logboek ZK 4 Albatros en ZK 31 Neptunus 

De historische garnalenkotter ZK 4 Albatros en de houten garnalensloep ZK 31 

Neptunus vormen samen het varend erfgoed van het Visserijmuseum. Beide 

topstukken willen we graag zoveel mogelijk laten zien en daarom kunnen 

passagiers genieten van diverse vaartochten en arrangementen. Mede dankzij de 

inzet van onze enthousiaste bemanning hebben we een prima seizoen achter de 

rug. Dit jaar vierde de ZK 4 haar honderdste verjaardag. Middels een drieluik-

expositie in het museum is aandacht geschonken aan de geschiedenis van deze 

eeuwelinge. Ook zijn er enkele nieuwe arrangementen ontwikkeld. Aan de hand 

van het logboek hebben we een kleine selectie gemaakt van onze activiteiten in 

de periode van december 2020 tot en met oktober 2021.  

Groot onderhoud ZK 31 

Tussen kerst & oud en nieuw zijn er de nodige vrije uurtjes gestoken in het 

onderhoud van de houten garnalensloep ZK 31 Neptunus. Het onderwaterschip is 

afgekrabd en geschuurd, de kale plekken zijn voorbehandeld met een speciale 

primer en daarna hebben onze vrijwilligers de antifouling aangebracht. Ook het 

bovenwaterschip is voorzien van een nieuwe laag verf. Vervolgens is de 

binnenkant schoongemaakt en in de Owatrol D1-olie gespoten. Omdat de olie in 

het hout trekt, moest dit een paar maal worden herhaald. Als finishing touch is de 

sloep voorzien van nieuwe naambordjes.   

Humsterland-arrangement 

Vanwege de coronamaatregelen begon het vaarseizoen een maand later dan 

gepland. Op zondag 13 juni konden dan eindelijk de trossen los! Het Humsterland-

arrangement stond namelijk op het programma. De ontwikkeling van dit 

arrangement had in het voorjaar al de nodige zweetdruppels gekost. Groep A 

wandelt het traject Zoutkamp - Electra - Oldehove - Ezinge - Aduarderzijl - 

Garnwerd en vaart met de ZK 4 weer terug naar Zoutkamp. Groep B vaart van 

Zoutkamp naar Garnwerd en wandelt het traject dus in omgekeerde richting. 

Onderweg kunnen de deelnemers genieten van het unieke Reitdiepgebied en de 

pareltjes in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Het arrangement werd 

zes keer georganiseerd en viel zeker in de smaak. Het zal volgend jaar wederom 

op de agenda staan. 

 

 

ZK 4

ZK 31 

Neptunus
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Excursie naar De Waterwolf 

Ook nieuw in ons aanbod is de excursie naar gemaal De Waterwolf. In november 1920 werd De 

Waterwolf in gebruik genomen. Dit icoon aan het Reitdiep vervult een sleutelfunctie in de afvoer van 

overtollig water richting de Waddenzee. Dankzij het gemaal houden inwoners van Groningen nog 

altijd droge voeten. Het middag vullende programma bestaat uit een bezoek aan het Visserijmuseum, 

een vaartocht over het Reitdiep van Zoutkamp naar Electra en vice versa en een unieke rondleiding 

in gemaal De Waterwolf. De belangstelling was groot en in juli/augustus hebben de passagiers veel 

geleerd over de visserij en het belang van goed waterbeheer. 

Rondvaart Lauwersmeer 

Dit seizoen waren er gelukkig ook weer vaartochten mogelijk met de sloep. In de vakantie konden 

toeristen en andere belangstellenden voor een vriendelijke prijs een anderhalf uur durende rondvaart 

over het Lauwersmeer maken. De schipper vertelt daarbij het een en ander over het gebied. De 

deelnemers hebben genoten van de enorme vogelrijkdom en kleurrijke plantengroei. De 

Konikpaarden en Schotse hooglanders zijn ook altijd goed voor een fotomomentje. 

Wadden in Beweging 

Onze nieuwe excursie naar Schiermonnikoog met de historische garnalenkotter ZK 4 Albatros werd in 

augustus tweemaal georganiseerd. Historicus Albert Buursma was de gids tijdens deze dagtocht. De 

Wadden zijn altijd een dynamisch gebied geweest: volop in beweging. Eilanden en geulen 

verplaatsen zich in de loop der tijd, door veranderende stromingen, maar ook door vrij plotselinge 

gebeurtenissen als stormvloeden. Het oostelijk waddengebied met Ameland, Schiermonnikoog, 

Rottumerplaat en Rottumeroog is zo’n gedeelte waar dat soort processen nog plaatsvinden. 

Een vaartocht over het Lauwersmeer - de vroegere monding van een paar rivieren - en vervolgens via 

de Waddenzee naar Schiermonnikoog maakt dat al duidelijk. Ooit had Schiermonnikoog, dat veel 

westelijker lag, nauwe banden met het Friese vasteland en was het (gedeeltelijk) kloosterbezit. In de 

loop der tijd 'verschoof' het eiland steeds verder naar het oosten. Dat leidde tot eeuwenlange ruzies 

en conflicten met buurprovincie Groningen. Waar lag de grens tussen beide provincies in de 

Wadden? Die ruzies ontstonden ook meermaals over strandingen van schepen. Op wiens gebied 

lagen wrakken of aangespoelde goederen? Jutters trokken zich daar weinig van aan. 

Deze excursie geeft een beeld van de 'Wadden in Beweging': van het ontstaan van de Lauwerszee 

tot de afsluiting ervan en het ontstaan van het Lauwersmeer; van wadlopende monniken en 

kloosterlingen; van piraterij door eilanders en kustbewoners, gestrande 'goudschepen' en strijd om 

aangespoelde goederen; van bebouwing, waaronder een oude nederzetting, die in zee verdween tot 

een compleet nieuw dorp dat planmatig werd opgezet. Het programma bestaat uit een vaartocht van 

Zoutkamp naar Schiermonnikoog en vice versa, een fietstocht over het eiland langs de mooiste 

bezienswaardigheden en een wandeling door het dorp. Kortom: een aanrader en ook volgend jaar te 

boeken! 
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Beurtvaart 

De laatste twee weekenden van september stonden in het teken van de Beurtvaart. De gasten gingen 

op ontdekkingstocht door het eeuwenoude Reitdiepgebied met z’n talloze wierdedorpen, dijken, 

sluizen en kolken. Op zaterdag vaart de ZK 4 van Zoutkamp naar Groningen, op zondag van 

Groningen naar Zoutkamp. De bezetting viel enigszins tegen, maar de insteek was om de tocht weer 

onder de aandacht te brengen van het publiek. Dat is zeker gelukt. Er is een groep gestrand bij de 

Dorkwerdersluis vanwege een haperende videoverbinding bij Rijkswaterstaat. De lunch werd in 

Garnwerd afgehaald en door een vrijwilliger aan boord gebracht, goed geregeld dus.   

Nacht van de Nacht 

Het Visserijmuseum deed voor de eerste keer mee aan de Nacht van de Nacht. Omdat er zoveel 

aanmeldingen waren, zijn beide schepen ingezet. Er kwamen zelfs mensen uit het midden van het 

land om mee te varen naar een van de donkerste plekjes van Nederland: Dark Sky Park 

Lauwersmeer. Onderweg werd er vol passie verteld over de visserij en het unieke gebied. Er was ook 

nog een leuke verrassing, namelijk een stokbroodje met garnalen. Dit viel bij velen in de smaak.    

Met gepaste trots kunnen we melden dat de vaartochten dit seizoen een recordbedrag hebben 

opgeleverd. Dit was niet mogelijk zonder de tomeloze inzet van onze schippers, opstappers en 

gastvrouwen. Hartelijk dank daarvoor! 
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Verslag collectie- en registratiebeheer 
Het aantal geregistreerde objecten staat op 1776 in Adlib. Van 209 objecten moeten nog foto’s genomen 
worden. Daarvan zijn ondertussen 58 foto’s genomen die nog in Adlib geplaatst moeten 
worden. 

De dataloggers (5 stuks) zijn op de volgende data ingelezen: 
5 – 16 – 19 – 20 januari, 2 – 16 – 17 februari, 1 – 2 – 5 – 16 – 17 – 29 maart, 1 – 6 – 20 – 21 april, 4 – 18 
– 19 mei, 1 – 5 – 6 – 15 juni, 5 – 20 – 21 juli, 3 – 17 – 18 augustus, 5 – 7 – 15 – 21 september, 5 – 19 – 
20 oktober, 2 – 16 – 17 november, 1 – 5 – 7 – 15 – 21 december. 

 
In het fotoarchief zijn de volgende foto’s van 2021 
toegevoegd aan het fotobestand. 

28-02-2021 Stuurhut in het Visserijmuseum 
06-03-2021 Visserijmuseum binnen 
10-05-2021 Presentie website Visserijmuseum 
15-05-2021 Onderhoud ZK 4 
29-05-2021 NLdoet 
09-06-2021 Schilderen ZK 4 
10-06-2021 t/m 02-07-2021 Bankje Visserijmuseum 
03-07-2021 Humsterland tocht 
21-07-2021 Engelsmanplaat tocht 
23-07-2021 100-jarig bestaan ZK 4 
29-07-2021 t/m 29-10-2021 Monument op de dijk (50 jaar afsluiting Lauwerszee) 
21-10-2021 Kinderacviteiten Visserijmuseum 
06-11-2021 Barbecue vrijwilligers Visserijmuseum 
20-11-2021 Zoutkamp Sinterklaas intocht 2021 

 
Het depot is verder geordend. Het textiel, de zeekaarten en veel van het beeldmateriaal heeft een vaste 
plek en krijgt terugkerende verzorging. De aanwezige foto’s, ongeveer 500 stuks, zijn ingepakt 
om snel verval te voorkomen. Er moet iets van een beschrijving en registratie komen omdat foto’s 
ingepakt onzichtbaar worden en we niet meer weten wat we hebben. Adlib is daarvoor het aangewezen 
programma. Lieneke Zijlstra is zich daar mee bezig gaan houden. Ook is er een begin gemaakt met het 
ordenen van archiefmateriaal. 

Het vissershuisje heeft nu een steeds terug kerende structuur van schoon houden. Daarmee proberen 
we het erfgoed dat daarin is tentoon gesteld te behouden voor al te snel verval. 
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Verslag baliegroep  
Ook het seizoen 2021 stond in het teken van Corona. De genomen hygiëne maatregelen van 2020 

werden ook in2021 doorgevoerd. Zoals extra handhygiëne, spatscherm en mondkapjes en extra 

schoonmaakrondes door het museum. 

Vanaf half juni werd het museum en de infobalie weer geopend voor publiek en deze wist het 

museum ook wel weer te vinden. De expositie “75jaar vrijheid/vissersdorp in oorlogstijd” was met een 

seizoen verlengd gezien het kortlopende (corona) seizoen2020. De reacties waren weer zeer positief. 

Een kleine expositie betreffende 100 jaar ZK 4 werd toegevoegd. 

De toeristische kaarten en ander informatiemateriaal werden weer grif meegenomen. Ook de verkoop 

van de  souvenirs deed het goed.  

De baliebezetting gaf geen problemen. Er waren/zijn voldoende vrijwilligers die hun dienst kunnen en 

willen draaien. Helemaal geweldig dus!!   

Het is fijn dat er vanuit het bestuur een vrijwilligers coördinator is die nu aanschuift bij de 

werkbesprekingen. Vragen en probleempjes worden zo door korte lijntjes snel op- en aangepakt.  

De educatie/schoolprojecten vanuit Erfgoedpartners zijn weer opgepakt. Vrijwilligers Mathie Goudkuil 

en Esther Rutgers gaan dit coördineren.  

De rondleidingen/arrangementen werden gecoördineerd door Janny Dijkstra en Ali van Lune in 

samenspraak met Tjark i.v.m. de schepen.                                                                                                   

Aandachtspuntje is wel dat er uitgekeken moet worden naar een of meerdere rondleiders. 

Natuurlijk zijn er altijd verbeterpuntjes en dat zal ook zo blijven maar al met al kunnen we zeer 

tevreden zijn. 
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Verslag onderhoud en techniek 
Gelukkig kon er in 2021 weer meer in het museum worden geklust en gewerkt. 

Hieronder volgt een opsomming van de klussen en werkzaamheden die zijn gedaan. 

 Het schilderen van het thema van de Vissersvrouwen. 
 En er is een keuken geplaatst. 
 Onderhoud aan de buitenkant van het museum, 
 De zwarte planken uitstukken. 
 Kozijnen Stopverf aanbrengen. 
 Nieuw hekwerk rond het Siegerlida`s huisje gemaakt. 
 Een nieuwe wc gemaakt bij het huisje. 
 Stalen vloer geplaatst boven de rails. 
 Klomprek gemaakt bij het huisje. 
 Onderhoud ZK 31 , ZK 4 en de dagelijkse werkzaamheden die er voor zorgen dat het 

museum er verzorgd en goed onderhouden uitziet. 
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Verslag PR-activiteiten 
PR-activiteiten seizoen 2021 in vogelvlucht 

Vanwege de coronamaatregelen begon het seizoen 2 maanden later dan gepland. Desondanks 

kunnen we met een positief gevoel terugkijken. Binnen de mogelijkheden is er toch nog het een en 

ander georganiseerd. We hebben een aantal activiteiten voor je uitgelicht. 

Nieuwe website 

Voor het Visserijmuseum is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Achter de schermen is 

er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website en op woensdag 12 mei is deze live 

gegaan. De site is gerealiseerd door Daan Oostindiën in samenwerking met een aantal vrijwilligers 

van het museum. Met helder geschreven teksten, zorgvuldig geselecteerd fotomateriaal en een 

gebruiksvriendelijke interface voldoet de website aan de eisen van deze tijd. Het resultaat is te zien 

op www.visserijmuseum.com. 

Folderverspreiding 

Traditiegetrouw zijn aan het begin van het seizoen de folders van het museum verspreid. Zo gingen 

we langs bij vakantieparken, campings, restaurants, musea en toeristische informatiepunten. 

Groninger Waddenmusea 

Het Visserijmuseum is een samenwerkingsverband aangegaan met 5 musea in de regio, te weten: 

Landgoed Verhildersum in Leens, Museum Wierdenland in Ezinge, Kloostermuseum Sint 

Bernardushof in Aduard, Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum en de Menkemaborg in 

Uithuizen. Door alle musea te bezoeken, krijg je een goed beeld van 3000 jaar leven langs de 

Groninger Waddenkust. Dankzij financiële bijdragen van Gemeente Het Hogeland, Gemeente 

Westerkwartier en de Provincie Groningen was het mogelijk om een landelijke/regionale 

reclamecampagne te voeren middels tv- en radiospotjes en borden aan lantaarnpalen. Dit alles onder 

het motto: Samen staan we sterker. 

Rabo ClubSupport 

Het museum deed ook weer mee aan Rabo ClubSupport. Alle leden van Rabobank Noordenveld 

West Groningen konden stemmen op hun favoriete club of vereniging. Deze actie leverde voor ons 

het mooie bedrag op van € 443,87.  
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Kinderactiviteit 

In de herfstvakantie organiseerde het Visserijmuseum een avontuurlijke activiteit die volledig in het 

teken stond van 75 jaar bevrijding. De kinderen waren onder de indruk van de imposante 

legervoertuigen en de mannen van Defensie gaven er ook nog eens een leuke uitleg bij. In het 

museum vertelde onze vrijwilliger Egbert Stoutmeijer het verhaal van Herman Kloppenborg, een 

moedige verzetsman die bijna in zijn eentje de Duitsers van Schiermonnikoog haalde. Hij verkleedde 

zich als Canadese soldaat, was ongewapend en lokte ze met een leugentje, zodat ze in Groningen 

gearresteerd konden worden. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag. 

Sociale mediakanalen 

In 2021 zijn er regelmatig berichten gepubliceerd op de sociale mediakanalen van het museum. We 

zijn erg blij met onze trouwe volgers op Facebook (circa 1250) en Twitter (ruim 1300). 
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Medewerkers jaarverslag 
Aan dit verslag hebben de volgende personen meegewerkt. 

 

Anouk Bakker 

Jan Bakker 

Maria Berghuis 

Nathalie van der Bleek 

Frieda Buitjes 

Jan Gerdez 

Jan Hofman 

Tjark Visser 

Berend Zwart 

 

 

 

 

 



 

 

19 

JAARVERSLAG 2021 

Contactinformatie 

Algemeen: 

Stichting Visserijmuseum Zoutkamp 
Reitdiepskade 11 
9974 PJ Zoutkamp 

Website: https://www.visserijmuseum.com/ 

Telefoon: 0595 401957 

 
E-mail:  info@visserijmuseum.com 
Twitter:  twitter.com/Visserijmuseum 
Facebook:  facebook.com/visserijmuseumzk 

Rondleidingen en arrangementen:  
E-mail:  arrangementen@visserijmuseum.com 

ZK 4: 
Schipper: Tjark Visser 
E-mail: ZK4@visserijmuseum.com 

ZK 31: 
Schipper: Peter Postma 
E-mail:  ZK31@visserijmuseum.com 

Bestuur: 

 Berend Zwart (voorzitter) 
 Nathalie van der Bleek (secretaris) 
 Jan Bakker (penningmeester) 
 Jan Gerdez (archief/foto-beheer) 
 Jakob Zwart (contact vrijwilligers) 
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