Onderwerp

Bijeenkomst visserij Makkum

Datum bespreking

25 januari 2019

Tijdstip

15:00 – 17:00 uur

Locatie

Hotel Vigilante, Makkum

Documentnummer

ASD-VSL-0443

Aanwezigen

Carine - RVO Waddenzee
Nienke - RVO IJsselmeer
Charlotte Draaijers - Garnalenvisserij Makkum
Barbara Holierhoek - Bestuursvoorzitter garnalenvissers Harlingen (vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Noord).
Gebroeders van Malsen - Vissers vaste vistuigen Waddenzee
Niels Wijnker – Werkvoorbereider dijk Levvel
Danneke Heiligers – Omgevingsmanager Levvel
Lukas Meursing – Omgevingsmanager RWS
Wytse Dassen – Omgevingsmanager RWS

Afwezigen

Nr.
1.

Onderwerp en doel
Opening

Verslag
Wytse Dassen opent de bijeenkomst, heet iedereen van harte welkom en ligt het programma van de
middag toe.

2.

Toelichting ontwerp Levvel

Niels Wijnker verteld vervolgens het ontwerp en de bijzonderheden van de dijk.
Tevens staat hij stil bij het gebruik van de loswal in KWZ, voor het lossen van de dijkbekleding door
Levvel. Er ligt nu bijna dagelijks een boot van Levvel om dijkbekleding te lossen. In de komende
maanden gaan er naar verwachting drie boten per dag lossen, waardoor de wachttijden voor anderen
lang kan oplopen. De loswal wordt niet voor de dagelijkse bedrijfsvoering gebruikt door de
garnalenvissers, of de broers Malsen. Mogelijk wel door andere vissers die uit Den Oever komen. Alleen
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Nr.

Onderwerp en doel

Verslag
incidenteel laden/lossen en af en toe voor het doen van reparaties (bijvoorbeeld kapotte netten).
Gebruik loswal gebeurd nu in afstemming met de sluisbedienaar. 1-op-1 contact met terreinmeester van
Levvel is handig als Levvel lange uren gebruik maakt van de loswal, zodat makkelijk afspraken gemaakt
kunnen worden.
Danneke Heiligers ligt de ontwerpen van de overige onderdelen van het project toe. Hierover zijn weinig
vragen vanuit de aanwezigen.

3.

Toelichting uitvoering Levvel

Niels Wijnker ligt de planning van de dijk en de fasering toe. Als gevolg van deze werkzaamheden zullen
de vissers, waaronder de broers Malsen, tijdelijk geen visserij activiteiten kunnen uitvoeren.
Bij Dijkvak 17 vissen ook garnalenvissers. Aangezien Levvel de dijk maakt vanaf het land en er geen
materieel in het water ligt, is er geen raakvlak tussen de werkzaamheden aan dijkvak 17 en de gemene
weide visserij.
Danneke Heiligers informeert de aanwezigen over de stremmingen van de vaarwegen in Den Oever en
Kornwerderzand, en de capaciteitsbeperkingen van de A7.
De aanwezigen benadrukken dat betrouwbare communicatie erg belangrijk is. Met name over de
stremmingen in Den Oever en Kornwerderzand kan beter gecommuniceerd worden dat de stremming
langer is en de daadwerkelijke stremming korter is, dan andersom.

4.

Proces tijdelijk wijken visvakken

Wytse Dassen ligt het formele proces toe. Afspraak tussen RWS, Levvel en RVO is dat vissers uiterlijk 6
weken vooraf bericht krijgen over het tijdelijk wijken voor de werkzaamheden. De gebroeders Van
Malsen geven aan dat voor hen prima is.

5.

WVTTK

Er bestaat een visserij jaarboek. Hierin staan alle telefoonnummers van de vissers met bootnummer.
Misschien is dit handig voor Levvel.
De aanwezigen ontvangen graag de presentatie (Actie Levvel).

8.

Sluiting
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