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De palingaak naar Londen: stand van zaken

Op 4 januari j.l. gaf het Bestuur met enkele vrijwilligers de aftrap voor de voorbereidingen

van een historische tocht met de palingaak Korneliske Ykes II naar Londen. Waar staan

we nu, bijna een half jaar later?

De ‘stip op de horizon’ is gezet. Tweede
helft juni 2019 organiseren Stichting
 DUPAN en The Sustainable Eelgroup
samen een groot evenement in Londen.
Dat evenement zal worden aangegrepen
om de tocht te organiseren.
De bedoeling is om eerste helft juni 2019
in een week rechtstreeks naar Londen te
varen. Daar zal eerst worden aangelegd



aan de historische Dutch Mooring, die speciaal voor dat doel in ere zal worden hersteld.

(Zie ook het artikeltje over de  geschiedenis van de Dutch Mooring elders in deze

Nieuwsbrief). Daarna zal worden afgemeerd in St Katharine's Docks. Al met al zal de

Korneliske Ykes II volgens het plan

ongeveer een week in Londen blijven. Er

wordt daarna terug gevaren via de

Franse, Belgische en Nederlandse kust.

Daarbij worden met dagtochten diverse

vissershavens aangedaan.

Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang. Lijsten met wat allemaal nodig is,

worden gemaakt. Begrotingen worden opgesteld en sponsors worden gezocht. En

uiteraard moet ook de bemanning zich voorbereiden. Voor 6/7/8 juli, 6/7/8 augustus en

voor medio september zijn oefenvaarten op groot water gepland. Wie interesse heeft, kan

zich daarvoor aanmelden. Maar dat moeten dan wel mensen zijn die mee naar Londen

willen en die zich dit jaar ook verder als bemanningslid – bijvoorbeeld via de wekelijkse

avondvaarten – willen bekwamen. En, zoals ook eerder is aangegeven: de huidige

vrijwilligers hebben het eerste recht om zich kandidaat te stellen voor de reis naar Londen.

Dat neemt niet weg dat er nog volop ruimte is voor nieuwe bemanning. Aanmelden kan bij

Anje Stuurwold (06-20242197) of bij Rinus Grondsma (06-53820021).

 

Ook dit jaar weer
pootaal uitgezet

Stichting DUPAN zette woensdag 6 juni j.l.

in samenwerking met het Ministerie van

Economisch Zaken een half miljoen jonge

palinkjes uit in de Friese wateren. Dit

gebeurt enkele malen per jaar en op

verschillende plaatsen. Daarmee wordt

hopelijk een flinke impuls gegeven aan het

herstel van de palingstand. 

Stichting DUPAN is een organisatie van Nederlandse kwekers, handelaren en
beroepsvissers die zich inzet voor een duurzame palingvisserij. Voor dat doel richtte de

stichting het Duurzaam Palingfonds op. Een groot deel van alle in Nederland verkochte

paling (herkenbaar aan het blauwe fonds-logo) levert een bijdrage aan dit fonds.



Met het project ‘Paling Over De Dijk’

worden jaarlijks vele miljoenen palingen

uitgezet om de palingstand te

verbeteren. Behalve het uitzetten van

pootaal levert het fonds onder meer ook

bijdragen aan wetenschappelijk

onderzoek naar de beste methodes voor

het beheer van de palingstand. Meer

informatie over de Stichting DUPAN en

het Duurzaam Palingfonds vind je hier.

De Palingaak was er uiteraard weer bij en onderstreept daarmee haar betrokkenheid bij de

duurzame palingvisserij. 

Coop helpt palingaak met statiegeld actie

Goed nieuws: de Coop heeft Stichting De Palingaak uitgekozen voor de statiegeld actie

gedurende het hele derde  kwartaal van 2018!

Zo werkt de actie: Klanten die hun lege

flessen en kratten naar Coop

Heeg brengen, kunnen het statiegeld

schenken aan de Palingaak. Coop

verdubbelt vervolgens het op deze wijze

door klanten ingezamelde bedrag (uiteraard binnen de grenzen van een ‘normale stroom

lege flessen’). Bij elkaar kan dat dus behoorlijk oplopen! Zeker met de historische tocht

naar Londen in het vooruitzicht kan de stichting elke bijdrage goed gebruiken. Dus wil je de

Korneliske Ykes II een handje helpen, breng je lege kratten en flessen dan naar Coop

Heeg en schenk het statiegeld aan Stichting De Palingaak. De actie ten behoeve van

Stichting De Palingaak loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 september 2018. De exacte

voorwaarden lees je hier.

http://www.dupan.nl/
https://mijn.coop.nl/email/7912-57e22e675a6850f5daff768e74fe5349e138170


Het verhaal van de Dutch Mooring op de Thames

Al sinds de tweede helft van de 17eeeuw doen de Friese palingaken Londen aan met hun

levende koopwaar. Ze legden aan bij wat bekend is geworden als de Dutch Mooring.

Dit was een boei in de rivier de Thames,

vlak bij Billingsgate Fishmarket, waar de

palingaken gratis konden liggen en waar

zij het recht van vrije marktplaats hadden.

De levende paling werd vanaf de schepen

verkocht aan de handelaren en het

publiek, die voor dat doel met bootjes naar

de aken werden gevaren. 

Het verhaal gaat dat de Friezen deze rechten hadden verkregen vanwege hun heldhaftig

optreden tijdens de grote brand van Londen in september 1666. De voorwaarde was dat er

altijd tenminste drie palingaken afgemeerd lagen. Om elkaar niet al te zeer te

beconcurreren, besloten de schippers steeds twee afgedankte schepen aan de Mooring te

leggen en beurtelings bij die schepen te gaan liggen met hun eigen schip. De overige

schippers wachtten dan benedenstrooms totdat de aak in Londen bijna uitverkocht was,

om dan een voor een de derde ligplaats in te nemen.

Eeuwenlang is aangenomen dat de

Friezen inderdaad het recht van vrije lig-

en marktplaats hadden. In de jaren twintig

van de vorige eeuw, toen de Engelse

overheid de boei wilde verwijderen,

hebben ambtenaren naar men zegt een

jaar lang naar bewijzen gezocht, maar

niets kunnen vinden. De vraag is dan ook

nog steeds of zij ooit hebben bestaan. 

Bij een andere gelegenheid hebben de havenautoriteiten geprobeerd de Friezen weg te

krijgen door hen te vragen hun schepen even een paar dagen los te gooien, omdat de geul

gebaggerd moest worden. De schippers, indachtig de voorwaarde dat er altijd tenminste

drie schepen moesten liggen, weigerden. Het verhaal gaat dat de Mooring daarop met

schepen en al tijdelijk naar een andere plek in de rivier is gesleept. 



Beleefcentrum Heeg en nieuwe onderkomen VVV

Donderdag 21 juni j.l. opende wethouder Mark de Man van Súdwest Fryslân het nieuwe

Speel- en Beleefcentrum Heeg. Het centrum is tevens de nieuwe huisvesting van de VVV.

Mark de Man opende het centrum door het doek weg te trekken van een grote banner met

een afbeelding van de palingaak Korneliske Ykes II. Kees Albers zette namens Heeg

Promotie en OVH2000 uiteen hoe beeldbepalend de aak voor Heeg is en hoe op deze

manier Heeg zich in alle promoties zal presenteren.

Het centrum is bedoeld als VVV-kantoor en tevens als ontmoetingsplek voor toeristen, juist

ook als het weer wat minder goed is. Er zijn onder andere twee speelruimten ingericht, een

voor peuters en een voor oudere kinderen. Voor de volwassenen zijn er stamtafels met

kranten en magazines, en voorts zijn er wifi en een eenvoudige koffiehoek. Het centrum is

gevestigd in de voormalige winkel van Bergstra aan de Harinxmastrjitte 36. Graag

feliciteren wij alle betrokkenen met deze prachtige aanwinst voor Heeg.

Meevaren met de
Korneliske Ykes II

Wil je een keer meevaren met de

Korneliske Ykes II en ervaren hoe het is

om op zo'n groot houten vrachtschip te



zeilen? Dat kan. Elke donderdagavond,

wanneer het weer het toelaat, wordt er

gevaren met opstappers. Met ingang van

10 juli a.s. zal er bij voldoende

belangstelling ook op de dinsdagavonden

worden gevaren.

Het vertrek is 's-avonds om 19:00 uur

vanaf de vaste ligplaats aan De Syl. De

plaats kan niet missen, je ziet het schip

vanzelf liggen.

Kaarten voor het avondvaren kosten € 17,50 per persoon en zijn verkrijgbaar bij de VVV

Heeg en – zolang de voorraad strekt – bij vertrek aan boord. 

Dichtersfestijn bij de
palingaak

Op zondag 1 juli a.s. vindt een
dichtmanifestatie plaats in de tuin van Pier
Piersma bij de ligplaats van de palingaak
onder de titel 'In Ons Element'. De
manifestatie vindt plaats in het kader van
Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele
Hoofdstad van Europa. Dichters zullen
verzen voordragen over Heeg, het water
en, natuurlijk, de palinghandel. Het
evenement begint om 19:00 uur. Iedereen
die geïnteresseerd is, is van harte
uitgenodigd. De toegang is vrij.

Wat velen wellicht niet weten, is dat de

palingaak een historie heeft met

gedichten. Het gedicht van de bijgaande



illustratie is gemaakt in 2009 door Marije

Galama. Zij was destijds leerlinge van de

basisschool in Heeg en zij won met dit

gedicht een dichtwedstrijd onder

scholieren die was uitgeschreven ter

gelegenheid van de doop van de

palingaak. Omdat zij won, mocht zij

de Korneliske Ykes II ook dopen. Dat

deed zij tijdens een feestelijke

bijeenkomst op De Syl. De vader van

Marije schilderde de tekst op een van de

deuren in het vooronder.

Jij komt toch ook Terug Naar Heeg op 30 juni 2018? 

Op zaterdag 30 juni a.s. organiseert Heeg een groots en bijzonder spektakel op het

Heegermeer in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa.

In de Haven van Heeg wordt een groot

podium gebouwd voor een avond lang

muziek onder het motto ‘Terug naar

Heeg’. De locatie is gewijzigd naar de

Passantenhaven, maar het programma en

de artiesten blijven hetzelfde. Dat geldt

overigens ook voor de deelname van de

palingaak, waarmee inmiddels al druk

geoefend is voor het concert. En natuurlijk

kun je het concert vanuit je eigen boot

meemaken. Meer informatie en tickets zijn

hier verkrijgbaar.

 

Nuttige links

http://www.terugnaarheeg.nl/


 Meer informatie over de palingaak Korneliske Ykes II en/of Stichting De Palingaak, vind je

op www.palingaak.nl. Je kunt ook een email met je vraag sturen naar

contact@palingaak.nl.  
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