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Als je Delfzijl vanuit Groningen binnenrijdt, zie
je een groot geel bord staan met 'zeeaquarium'
erop.
In deze aquariums zie je schollen, hondshaaien
(er zat een jong apart in een huisje, om te laten
zien hoe zo'n jong groeit) kabeljauw, een grote
zeeschüdpad, jonge harders en rode ponen. Ver-
der was er een schelpenshow met oa. scheermes-
sen, slakken, en schelpen in allerlei kleuren.
Er was ook nog een grote buccinidae uit de
Noordzee.
Wij spraken met bedrijfsleider J.G. Nuus van het
zeeaquarium te Delfzijl.

W anneer en waarom is het zeeaquarium
opgericht?
In 1960 is het begonnen met een aktie

om het zeeaquarium te vestigen en we vonden
het leuk om in een zeehavenplaats een zeea-
quarium op te richten.
Meneer Schuitema (inmiddels overleden) had
als hobby: vissen houden en er was een oude
bunker, die uitermate geschikt was voor dat
doel. Dat was dus de bunker, waar nu het zeea-
quarium gevestigd is.
Hoe komt U aan de vissen?
Wij krijgen ze gratis van vissers uit Urk, Delfzijl
en uit Termunterzijl.
De vissen komen uitsluitend uit de Noordzee,
de Eems en de Waddenzee.

Krijgen ze allemaal hetzelfde voer?
De meeste dieren worden met garnalen ge-
voerd. Dat is zo natuurlijk mogelijk. De krab-
ben krijgen vissen, die we ook allemaal gratis
van vissers krijgen.
Wat doet IJ met de jongen?
Het water is nooit in zo'n konditie dat de vissen
de eitjes afzetten. We hebben geen kuitrijpe die-
ren. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Ik
kweek dus niet bewust jongen. Op het moment
heb ik wel een jonge hondshaai.
Hoeveel dieren gaan er gemiddeld per jaar dood
en wat doet U met zieke dieren?
Het hangt ervan af of ze onderin of bovenin het
net zaten, want onderin krijgen ze veel druk.
Soms zien ze er goed uit, maar gaan ze na fvec
dagen dood door inwendig letsel. We hebbi .i
haast geen zieke dieren en er komt nooit een
dokter.

Zeeanemoon

Hoeveel bezoekers krijgt u per jaar en wat zijn
dat voor bezoekers?
Tussen de 25.000 en de 40.000 per jaar. Dat zijn
meestal toeristen en zo nu en dan schoolkinde-
ren. Het entree gebruiken we voor het onder-
houd etc.
Hoeveel personeel heeft U?
Bij het aquarium werken twee mensen, die het
in hun vrije tijd doen, maar ze krijgen daar wel
geld voor. Ze zijn niet elke dag aanwezig.

J.G. Nuus wordt geflankeerd door Marie Chri-
stianne (links) en Heleen

Is het aquarium het hele jaar geopend?
Het is het hele jaar geopend, behalve 's winters,
dan is het open van: maandag tot vrijdag van
13.00 uur tot 17.00 uur. 's Zaterdags van 13.00
uur tot 18.00 uur, en 's zondags van 10.00 uur
tot 18.00 uur. Van begin mei tot eind september
is het de hele dag open van 7.00 uur tot 18.00
uur 's avonds. Alleen op zondag is het open van
10.00 uur tot 18.00 uur.
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