Overzicht excursiemogelijkheden vis
 IJsselmeervisafslag Urk
Bezoekadres:
Burgemeester J. Schipperkade 2
8321 EH Urk
Contactgegevens:
Stichting Urk Promotie
Wijk 2-2
8321 EP Urk
T: 0527-684040
@: info@touristinfourk.nl
W: http://www.havendiensturk.nl/ijsselmeervisafslag
Info:
In de oude haven van Urk vindt u aan de kop van de kade de IJsselmeervisafslag die nog
steeds in gebruik is door de IJsselmeervissers. Tijdens het bezoek krijgt u vooraf enige
uitleg en een filmpje over de visserij te zien. Bij het interactieve veilingspel waant u zich
even als een echte vishandelaar. Voor de beste handelaar is er een leuke prijs
beschikbaar gesteld. Het bezoek aan de visafslag sluiten we af met het proeven van een
heerlijk vers gebakken scholfiletje.
 Visafslag Stellendamse Haven
Bezoekadres:
Meester Snijderweg 5
3251 LJ Stellendam
Contactgegevens:
VVV Goeree-Overflakkee
Bosweg 2
3253 XA Ouddorp
T: 0187-681789
@: info@vvvgoeree-overflakkee.nl
W: http://www.vvvzeeland.nl/nl/vakantie/rondleidingen/83868/rondleiding-visafslag-enstellendamse-haven/goeree-overflakkee/stellendam#description
Info:
Beleef de visserij in al zijn facetten! U wordt ontvangen door een gids die iets zal
vertellen over het proces van de visafslag. U gaat vervolgens op pad door de visafslag en
omliggende bedrijven waar u ook in aanraking komt met het product ‘vis’. Ook krijgt u
een film te zien over het vissen zelf en het leven aan boord van de schepen.
 Museum visafslag Elburg
Bezoekadres:
Havenkade
8081 GP Elburg
Contactgegevens:
Willem van Norel
T: 0525-684595
@: info@visafslagelburg.nl
W: www.visafslagelburg.nl
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Info:
Sinds 1987 is het gebouw van de visafslag in Elburg, ingericht als (bescheiden)
visserijmuseum. Het museum wil een herinnering zijn aan het visserijverleden van
Elburg.
Openingstijden:
* vanaf de eerste dinsdag in juli tot de tweede zaterdag in september
* dinsdag tot en met zaterdag
* 14.00 uur – 17.00 uur
* gratis entree
Buiten deze openingstijden kunnen rondleidingen worden verzorgd. Zo ontdekt u alles
over het visserijverleden van Elburg en wordt de afmijnklok gedemonstreerd.
 Visafslag Lauwersoog
Bezoekadres:
Haven 1
9976 VN Lauwersoog
Contactgegevens:
T: 0519-349125
@: info@visafslaglauwersoog.com
W: http://www.visafslaglauwersoog.com/rondleiding/
Info:
Bij visafslag Lauwersoog is het mogelijk om een uitgebreide rondleiding te krijgen. De
rondleiding bestaat uit:
 Een korte film.
 Rondleiding door de vishal.
 Bezoek aan de scherfijs afdeling.
 Kijken bij het lossen van de garnalenkotters en het zeven van de garnalen.
 Bezoek aan de mijnzaal waar men zelf het gevoel kan ervaren van het kopen van vis
via de veilingklok.
 Mini workshop garnalen pellen.
 Visafslag Den Helder
Bezoekadres:
Het Nieuwe Diep 27b
1781 AD Den Helder
Contactgegevens:
T: 0223-623534
@: denhelder@visafslag.org
W: http://www.visafslag-denhelder.nl/index.php
Info:
Neem voor de mogelijkheden omtrent een rondleiding contact op met de visafslag via
bovenstaande contactgegevens.
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 Zeeuwse visveiling Breskens
Bezoekadres:
Kaai 1
4511 RC Breskens
Contactgegevens:
T: 0117-381634
@: info@zeeuwsevisveilingen.nl
W: http://www.zeeuwsevisveilingen.nl/educatief/content.html
Info:
Bij een rondleiding door de visveiling kan je zien waar de handelaren zitten, hoe de klok
werkt en waar de vis wordt opgeslagen. Loop ook eens een rondje door de haven en raad
eens waar de vissersschepen vandaan komen. Sommige schepen herken je misschien
wel. Je kan aan de letters op de schepen zien waar ze vandaan komen. BR staat
bijvoorbeeld voor Breskens, HA voor Harlingen, O voor Oostende, YE voor Yerseke en UK
voor Urk.
 Zeeuwse visveiling Vlissingen
Bezoekadres:
Binnenhaven 11
4382 NT Vlissingen
Contactgegevens:
Erwin van Belzen
T: 0118-468464
@: info@zeeuwsevisveilingen.nl
W: http://www.zeeuwsevisveilingen.nl/educatief/content.html
Info:
Bij een rondleiding door de visveiling kan je zien waar de handelaren zitten, hoe de klok
werkt en waar de vis wordt opgeslagen. Loop ook eens een rondje door de haven en raad
eens waar de vissersschepen vandaan komen. Sommige schepen herken je misschien
wel. Je kan aan de letters op de schepen zien waar ze vandaan komen. BR staat
bijvoorbeeld voor Breskens, HA voor Harlingen, O voor Oostende, YE voor Yerseke en UK
voor Urk.
 Visveiling Urk
Bezoekadres:
Westwal 2
8321 WG Urk
Contactgegevens:
T: 0527-689789
@: info@visveilingurk.nl
W: http://www.visveilingurk.nl/
Info:
Neem voor de mogelijkheden omtrent een rondleiding contact op met de visafslag via
bovenstaande contactgegevens.
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 Visverwerkingsbedrijf Urk
Bezoekadres:
Havenzicht Urk
Wijk 1 – 65
8321 EM Urk
Contactgegevens:
T: 0527 690 900
@: info@havenzichturk.nl
Info:
Onder leiding van een medewerker krijgt u een rondleiding door een modern
visverwerkingsbedrijf. De rondleiding zal het hele verwerkingsproces van de vis tonen,
vanaf de intake (binnenkomst van de vis) tot de expeditie naar de klant.
U doorloopt het gehele verwerkings- en productieproces en maakt kennis met diverse
vissoorten, verwerkingswijzen en eindproducten.
 Forelkwekerij
Bezoekadres:
Gezinspark en forellenkwekerij 't Smallert
Smallertsweg 8
8166 KD Emst
Contactgegevens:
T: 0578-661621
@: info@smallert.nl
W: www.smallert.nl
Info:
Je kunt een rondleiding volgen door de forellenkwekerij. Hierbij zie je hoe de mooie en
smakelijke forellen op een duurzame en ambachtelijke manier groot worden. Tijdens de
rondleiding worden de vissen ook gevoerd en mag je proberen een forel met je handen
te vangen. De rondleiding eindigt bij de rookton met een toastje vis uit eigen kwekerij.
 Palingrokerij Volendam
Bezoekadres:
Centrum Volendam
Contactgegevens:
T: 0229-757080
@: info@eenhoornevenementen.nl
W: http://www.feestuitjevolendam.nl/pages/rondleidingen_rondleiding_palingrokerij
_volendam.html
Info:
Bezoek de authentieke palingrokerij en volg de route die de paling aflegt vanaf de vangst
tot aan de oven. Uiteraard test u zelf ook nog even de Volendamse paling tijdens een
korte proeverij in de palingrokerij!
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 Palingrokerij en zeevis groothandel
Bezoekadres:
Palingweg 1
3751 BJ Bunschoten-Spakenburg
Contactgegevens:
T: 033-2985422
@: contactformulier
W: http://www.jacobvanjan.nl/Home
Info:
Het is mogelijk om een rondleiding binnen dit bedrijf te krijgen. U kunt rechtstreeks bij
het bedrijf zelf boeken of via de VVV Spakenburg.
De rondleiding begint op het punt waar de vis aangeleverd wordt. Vanaf daar neemt u
een kijkje bij de leefbakken, verwerkingsruimten, rookruimte en het eindigt bij de winkel.
De volgende restricties gelden voor een bezoek aan het bedrijf:
 Tussen de 5 en 20 personen.
 Rondleidingen kunnen niet gegeven worden wanneer het bedrijf onder volle
capaciteit opereert.
 Rondleidingen worden doorgaans gegeven in het voorjaar en zomer en in de
middagen.
 Veiligheidsvoorschriften moeten gerespecteerd en nageleefd worden.
 Palingrokerij - Paviljoen Smit Bokkum
Bezoekadres:
Slobbeland 19
1131 AA Volendam
Contactgegevens:
T: 0299-363373
@: info@smitbokkum.nl
W: http://www.smitbokkum.nl/rondleidingen/
Info:
Nieuwsgierig naar de historie van het ambachtelijke palingroken?
De 5e en 6e generatie Smit-Bokkum, Jan, Evert en Jan Jr., verzorgen rondleidingen
waarin zij een tipje van de sluier oplichten omtrent het al 6 generaties lang bewaarde
geheime rookprocedé en waarin bevlogen wordt verteld over de roemruchte Volendamse
palingindustrie.
 Palingrokerij & Vishandel Dries van den Berg B.V.
Bezoekadres:
Burgemeester de Meesterstraat 11
3846 AB Harderwijk
Contactgegevens:
T: 0341-423723
@: paling@driesvandenberg.nl
W: http://www.driesvandenberg.nl/viswinkel-dries-van-den-bergharderwijk/rondleidingenInfo:
Een kijkje achter de schermen in deze ambachtelijke Palingrokerij, dat kan op afspraak.
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We bieden de mogelijkheid om met groepen een rondleiding & aansluitend een demo
paling fileren te doen. U ziet de ouderwetse, maar nog dagelijks gebruikte rookkasten.
Ook het mysterieuze verhaal van de paling komt aan bod, want over paling is een hoop
bijzonders te vertellen! Als afsluiter kunt u lekker proeven van de heerlijke dagvers
gerookte Paling.
 Natuurschool
Contactgegevens:
T: 0505-274993
@: info@natuurschool.nl
W: http://www.natuurschool.nl/
Info:
Schoolreisjes van de Natuurschool vind je langs de gehele Nederlandse kust (Stellendam,
Noordwijk, Schoorl, Lauwersoog), op het Duitse Waddeneiland Borkum en in de
boslocatie Gieten. Het aanbod is uiteenlopend van wadlopen en sleepnetvissen tot een
kijkje in de vissershaven in Stellendam.

6

