Expeditie LAG LEADER KvNH naar projecten Hollands Kroon, 15 september 2022
Na bezoeken aan projecten in Den Helder, Texel en Schagen was het nu de beurt aan Hollands Kroon.
We verzamelden in de kas van camping Het bos roept! in Slootdorp, vlak tegen Wieringen aan. Daar
vertelden Gidus Hopmans en Sasja Wiegersma met gepaste trots over hun LEADER-avontuur. De
camping draagt bij aan de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in de Kop en gasten kunnen er
de weidsheid van de Wieringermeer en het eilandgevoel van Wieringen beleven. Gidus en Sasja
werken graag samen met andere ondernemers in de omgeving, waaronder Marlies Buurman, die de
gelegenheid kreeg haar plannen met het dijkmagazijn (een van drie langs IJsselmeerdijk) te
presenteren 1.
Gedeputeerde Ilse Zaal hield een kort praatje, waarin zij aanstipte dat er in de afgelopen LEADERperiode voor ca € 5 mln 26 projecten waren gerealiseerd, op de verschillende thema’s rond
leefbaarheid, duurzaamheid en recreatie/toerisme - een mooi resultaat! Zij is voornemens dit najaar
LEADER nogmaals open te stellen, met een speciale focus op Thema II (kringlooplandbouw,
duurzame energie, circulaire economie). De LAG is om akkoord gevraagd.
In de nieuwe periode - onder het GLB-NSP 2 - is het de bedoeling dat LEADER zich met name richt op
klimaatverandering, bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit (zoals beschreven in het GLB). Er zal
een oproep komen voor gebieden om zich te melden en een nieuwe LOS 3 te schrijven. Het is de
bedoeling dat de volgende periode administratief eenvoudiger zal zijn. Ilse vraagt welke ervaringen
Gidus en Sasja met de administratie hebben gehad. Dat was inderdaad niet altijd makkelijk, de
formats waarin informatie en verantwoording moesten worden aangeleverd wisselden tijdens de
looptijd en dit gaf veel extra werk. Dit wordt beaamd door de vertegenwoordigers van Stichting
Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW). Zij pleitten voor eenduidige uitvoerings- en
administratieve regels vanaf het begin. Allen gaven aan dat het vaak zo ingewikkeld was dat er
professionele ondersteuning moest worden bijgehaald.
Vervolgens kregen we een rondleiding en konden een paar van de duurzame gebouwen (sanitair en
recreatiehuisjes) van binnen bekijken, waar onder andere zonneboilers en waterkringlopen worden
toegepast.

De zonneboilers

Kijk voor meer info op https://dijk.nl/
GLB staat voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en NSP voor Nationaal Strategisch Plan. Dit zijn de
Europese en nationale kaders waarin LEADER in de periode 2023 – 2027 vorm krijgt.
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LOS staat voor Lokale Ontwikkelingsstrategie; deze wordt door de gebiedspartijen samen opgesteld.
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Een van de duurzame huisjes

Sasja en Gidus in gesprek met Ilse Zaal

Robert Leever en Marlies Buurman

Daarna reden we in optocht naar de haven van Den Oever, waar LAG-lid Pim Visser (what’s in a
name?) ons vertelde over de betekenis van de visafslag, waarna Jan van de Wiel ons rondleidde door
en doolhof van gangen naar de verwerking van garnalen. De visafslag is een van de deelnemers in het
LEADER-project Toerisme bij de Vis.

Pim Visser geeft uitleg aan de
LAG-leden en Ilse Zaal

Tot slot bekeken we met Gerrit Kater van ONEW de
historische houten scheepjes (met de afkorting WR
gevolgd door een nummer op de boeg) en gaf Tjeerdo
Wieberdink (eveneens van ONEW) in het met LEADERsubsidie gebouwde havenboetje uitleg over de schepen.
Deze zijn door verschillende mensen uit Wieringen
gerestaureerd, en daarbij kwam 17de-eeuws eikenhout uit
Frankrijk tevoorschijn! Tjeerdo, Gerrit en andere schippers
varen met de scheepjes en het is mogelijk om een tochtje
te boeken. Het havenboetje is open voor bezoekers en
heeft tal van interessante zaken die met de historische
visserij en scheepvaart te maken hebben 4.

Onder: De houten schepen in de haven van Den Oever
Boven: Tjeerdo Wieberdink vertelt

Meer over het Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen en de schepen op https://www.onew.nl/
Kijk voor informatie over het varen met de Wieringer aken op https://wr60wr4.nl/?page_id=1166
4

