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Werkhaven Oude Zeug in Wieringerwerf wordt naar verwacht begin volgend jaar verkocht 
aan Fishflow Innovations uit Medemblik. Het bedrijf produceert onder meer 
getijdenturbines. 



Het gaat bij de verkoop om het gemeentelijke deel aan de noordkant van de haven. Destijds is 

deze haven gemaakt voor de aanleg van de Wieringermeer. Het afstoten van de werkhaven past 

in de strategie van Hollands Kroon om gemeentelijke havens te verzelfstandigen, een proces dat 

in 2018 in gang is gezet. 

Meerdere partijen hebben de afgelopen jaren interesse getoond in het overnemen van de haven, 

met Fishflow Innovations op dit moment als enige serieuze gegadigde, aldus de gemeente. 

De deal hangt vooralsnog op het loskomen van een grote order die Fishflow Innovations heeft 

uitstaan bij de Indonesische regering over de levering van getijdenturbines voor het opwekken 

van energie. 

Het gaat om grote apparaten met een diameter van tien meter en een lengte van dertig meter. 

Hiervan komen er 32 als onderdeel van een achthonderd meter lange brug tussen twee eilanden. 

Vier hallen 

 

De verscheping van bieten.© Archieffoto 
Voor de productie van deze turbines wil Fishflow Innovations in de werkhaven vier hallen 

bouwen. Hiervoor is het nodig dat Oude Zeug in noordelijke richting met negen hectare wordt 

uitgebreid. 

Voor deze ontwikkeling is goedkeuring nodig van Rijkswaterstaat omdat voor de plannen een 

deel van het IJsselmeer nodig is: water in land wordt omgezet. 



Vooralsnog is het niet zover, het is wachten op de definitieve handtekening van de Indonesische 

regering. Volgens Niels Manshanden van Fishflow Innovations kan dat ieder moment gebeuren. 

Mocht de gewenste uitbreiding van Oude Zeug onverhoopt niet doorgaan, komt een scenario in 

beeld voor een locatie elders, mogelijk in Indonesië, aldus Manshanden. 

De haven wordt verkocht tegen een marktconforme prijs. Zodra tot verkoop wordt overgegaan, 

krijgen andere partijen nog de kans zich te melden. Na de verkoop blijft de haven beschikbaar 

voor bestaande gebruikers en als vluchthaven voor schepen bij calamiteiten op het IJsselmeer, 

aldus de gemeente. 

Varkensdrijfmest 
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Een van die gebruikers is de CAV Agrotheek in Wieringerwerf die vanuit Oude Zeug graan, 

tarwe en gerst afvoert en kunstmest en varkensdrijfmest aanvoert. In totaal zo’n 65 boten. 

CAV is ook een van de partijen die belangstelling heeft getoond om de haven te verwerven maar 

dan wel met een bruidsschat van de gemeente vanwege het achterstallige onderhoud van de 

werkhaven, aldus directeur Jeroen de Schutter. ,,Ik kreeg toen te horen dat er een partij was die 

wilde kopen en daarbij geen bruidsschat verlangde.’’ 

Zoals gezegd: mocht FishFlow Innovations de haven kopen, dan volgt een flinke uitbreiding van 

Oude Zeug zo is de intentie van het bedrijf dat groot is geworden met de productie van vijzels 

voor gemalen. Onderdeel van de uitbreiding is de komst van extra kaderuimte. 

Scheepsbouwer 



De haven komt hiermee op gelijke hoogte met het zuidelijke deel van de werkhaven, vertelt de 

oprichter van Fishflow Innovations Gerard Manshanden. Op dat zuidelijke deel zijn onder meer 

een scheepsbouwer en WMC Technology Center Netherlands gevestigd. 

Manshanden senior: ,,Het gaat ons niet per se om de werkhaven, die is voor ons niet zo 

belangrijk. Wel van belang is dat we aan het water zitten en dan is Oude Zeug natuurlijk een 

fantastische plek, vlak bij ons bedrijf in Medemblik, de stad waar ik vandaan kom.’’ 

 


