Stichting It Fiskersskip (Wierumer Aak de WL19)
Activiteitenplan 2017
De belangrijkste taken van de stichting zullen zijn:
1. Fondswerving voor het achterstallige, grote onderhoud;
2. Het in de vaart brengen van de aak met als ligplaats Dokkumer Nieuwe Zijlen
3. Het maken van een meerjarenbeleidsplan voor het schip
Situatie 2016. Het schip, dat ’s winters meestal in Dokkum ligt en door verlichting met lampjes langs
de contouren sterk bijdraagt aan de sfeer in het Grootdiep, werd in het voorjaar van 2016 naar
Dokkumer Nieuwe Zijlen gevaren. Het bestuur prees zich gelukkig vanwege het contact met twee
enthousiaste ondernemers/vrijwilligers. Garnalenvisser Jan de Vries en zijn partner Alina van Putten
wonen op de Sylsterwei 32 aldaar en exploiteren de zeiltjalk de Babbelaer. Het schip is te huur (via
de Friese Vloot in Stavoren) voor dagtochten en zeilen op de Waddenzee, Lauwersmeer, IJsselmeer
of de Friese meren.
Exploitatie De opzet ten aanzien van de exploitatie van de aak is min of meer dezelfde als met de
vorige ondernemer, dat wil zeggen dat zij (Jan & Alina) het schip kunnen inzetten voor betaalde
dagtochtjes in ruil voor regulier onderhoud. Zij zeggen het schip goed te kunnen gebruiken als
aanvulling op de Babbelaer. Inmiddels hebben zij al talloze uren zitten schuren en klein onderhoud
verricht, maar zonder professionele hulp redden ze het niet.
Toekomstplannen De grote wens van alle betrokkenen is om het schip varend te houden. Alleen zo
kunnen toeristen en andere geïnteresseerden ervaren wat het betekende om met een zwaar houten
zeilschip visserij te beoefenen op de Waddenzee. Eeuwenlang hebben de Friese kustvissers met
dergelijke schepen hun gezinnen moeten onderhouden, weer of geen weer. Totdat de grote
stormrampen van 1883 en 1893 zo’n zware tol eisten, in combinatie met veranderende technieken
en schaalvergroting, dat er definitief een einde kwam aan de kustvisserij met zeilschepen.
Maar ook voor educatie en voorlichting kan de WL19 gebruikt worden (en is zo al gebruikt in het
verleden). It Fryske Gea, dat onlangs de Paesummer Lannen heeft aangekocht, ziet ook een rol voor
de aak bij de monitoring van de visstand in het gebied. De promotionele waarde van de aak, voor
Dokkum in het bijzonder en het gebied in het algemeen, dient ook niet vergeten te worden.
Kortom: deze unieke aak moet varend blijven!

Belangrijke websites en telefoonnummers in dezer:
alinavanputten@live.nl ( Alina van Putten & Jan de Vries tel. 06 10028801)
http://www.babbelaer.nl/
http://www.wl19.nl/
http://www.museummoddergat.nl/ (dir. Ihno Dragt 0519-589454 of 0519-293134)
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