Geschiedenis van de WR60
De WR60 is het enige nog overgebleven
Wieringer Skuutje van een vloot van vele van
deze scheepjes. Een Skuutje heeft een veel
spitsere kop en kont dan een aak, zelfs nog
scherper dan van een botter.
De lengte varieerde van ongeveer acht tot
elf meter. De indeling en zeilvoering is
gelijk aan die van een aak.
Door schaalvergroting in de visserij raakten
de Skuutjes na 1880 verouderd. Ze werden
vervangen door aken.
Vermoedelijk is de WR60 (9,80 m lang en
3,30 m breed) omstreeks 1840, bijna 180 jaar
geleden, op de werf van Alkema in Makkum
voor visserman Jan Tijsen uit Den Oever
gebouwd. Het is daarmee het oudste nog
varende vissersschip van Nederland.
Na allerlei omzwervingen kwam het schip
in november 2011 in bezit van de Stichting
Vrienden van de Wieringer Aak (in 2016
hernoemd in Stichting Skuutje WR60) en kwam
daarmee terug op Wieringen. Het werd meteen
na aankomst getransporteerd naar een
weilandje aan de Westerlanderlaan in
Westerland. Het schip werd daar volledig
opgemeten en ontmanteld. Een stuk hout uit
het vlak (bodem van het schip) werd daarbij
dendrochronologisch onderzocht
(wetenschappelijk daterings onderzoek van
houten voorwerpen aan de hand van de
groeiringen). Daaruit bleek dat het hout
afkomstig was van een eik die omstreeks 1690
in het Franse Moezelgebied begon te groeien.
Na veel voorwerk kon de restauratie beginnen.
en na ruim 3 jaar werd op 25 april 2015 het
Skuutje tijdens de 'Weer weeromkomst'
feestelijk onthaald in de Historische Hoek van
de Vissershaven van Den Oever.
Het Wieringer Skuutje WR60 ligt 's zomers
in de Historische Hoek van de Vissershaven van
Den Oever. Ook liggen hier meestal twee
Wieringer aken, de WR4 'Zelden Pas' en de
WR173 'Twee Gebroeders'.

Na een restauratie van ruim 3 jaar werd het Skuutje op 25 april
2015 feestelijk onthaald in de haven van Den Oever.

De stichting Skuutje WR60, de eigenaar van het
schip, werkt nauw samen met met de stichting
Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW).
De ONEW is bezig bij de Historische Hoek van de
Vissershaven van Den Oever, bij het
peilschaalhuisje uit 1919, een werkplaats en
ontmoetingsruimte te realiseren. Dit gebouw
dient ter ondersteuning van de activiteiten rond
de schepen die hun ligplaats hebben in de
Historische Hoek.

Wieringer Skuutje

WR60 'De Jonge Jan'

www.wr60.nl
Het Wieringer Skuutje WR60 is het enige nog
overgebleven schip van dit type waarvan er 150
jaar geleden enkele honderden rondvoeren.
Het woord 'skuutje' is het oorspronkelijke woord
voor schuitje, een vissersschip. In Friesland werd
dit 'skûtsje', een vrachtschip.
Het Wieringer Skuutje WR60 is in 1840 bij Alkema
in Makkum (Friesland) gebouwd en is daarmee het
oudst zeilende houten vissersschip van Nederland!
De thuishaven van de WR60 is 's zomers de
zoutwater haven van Den Oever: in de Historische
Hoek van de Vissershaven. 's Winters ligt het schip
beschermd, tegen mogelijk kruiend ijs en harde
wind, in de haven van De Haukes aan het
Amstelmeer, aan de westkant van het voormalige
eiland Wieringen.

Omdat de haven van Den Oever door hoogwater
en opstuwende wind een aantal keer per jaar
onderloopt komt het houten gebouw op blokken
van beton te staan, zo'n 1,60 m boven het
wegdek.
Het gebouw
wordt
gefinancierd uit
giften van
verschillende
personen en
bedrijven. Een
belangrijke
bijdrage zijn de
subsidies
afkomstig van
Leader en het
Waddenfonds.

Artist impression van de toekomstige werkplaats bij de
Historisch Hoek van de haven van Den Oever.

De stichting ONEW organiseert in
samenwerking met de stichting Skuutje WR60
regelmatig verschillende cursussen:
Cursus 'Zeilen voor Landrotten'
De afgelopen jaren is er in het zeilseizoen, de
cursus 'Zeilen voor Landrotten' georganiseerd.
Deze cursus is uitdrukkelijk niet bedoeld voor
mensen die al zeilervaring hebben. Hij is wél
bedoeld voor vrouwen of mannen die
nauwelijks of geen zeilervaring hebben, voor
jonge en enthousiast mensen die willen leren
zeilen of voor ouderen die zich afvragen of ze
zich nog thuis zullen voelen op het water.
De cursus bestaat uit een 6- tot 8-tal
bijeenkomsten van 2 tot 3 uur.
Cursus 'Zeilen naaien'
In de wintermaanden vindt de cursus 'Zeilen
naaien' plaats. Je werkt met natuurproducten
als katoen- en vlasdoek, en hennep en manilla
touw. Behalve dat je de techniek van het zeilen
naaien in de praktijk brengt, maak je ook kennis
met wat je moet doen en welke berekeningen je
moet maken om bolling in een zeil te krijgen.
Cursus 'Zeilen op getij'
Varen op het Wad is niet te vergelijken met
varen op IJsselmeer en in Friesland: je moet
rekening houden met het getij en met de steeds
wisselende stromen.
Om vertrouwd te raken met deze verschijnselen
worden de cursussen 'Zeilen op getij'
georganiseerd. Dit zijn cursussen op maat,
hetgeen betekent dat je op je eigen schip
ondersteuning krijgt van een ervaren schipper
of dat je met anderen instructie krijgt op een
van de schepen uit de Historische Hoek.
De cursus wordt dus in overleg met de cursisten
samengesteld.
Geïnteresseerd?
Neem contact op als je in een van
bovenstaande cursussen geïnteresseerd bent.
We zetten je dan op de lijst van
belangstellenden en nemen contact met je op
als er weer een cursus georganiseerd wordt.

Stichting Skuutje WR60
De Stichting Skuutje WR60 werd in 1989
opgericht als Stichting Vrienden van de
Wieringer Aak en heeft tot doel activiteiten te
ondersteunen ten behoeve van het Wieringer
nautisch erfgoed.

Zeilen met het Skuutje
Bij goed weer wordt er 's zomers op
donderdagavond en in voor- en najaar op de
zondagmorgen vanuit de Historische Hoek van de
haven van Den Oever gevaren. Opstappers, mits de
ruimte aan boord dat toelaat, zijn welkom.

Huren van een schip uit de Historische Hoek
Het Skuutje en de Wieringer Aken zijn ook te huur.
Neem ook daarvoor contact met ons op.
Naast zeiltochten op het Wad of het IJsselmeer zijn
de schepen ook mooie entourages voor het maken
van fotoreportages (huwelijk) en andere (laatste)
wensen.
Verder kunnen de werkzaamheden aan de
Afsluitdijk mooi vanaf een van de schepen gade
geslagen worden.

Financiële ondersteuning
Elke gift aan het Skuutje WR60 of aan de
werkplaats (ONEW) is welkom. Zie voor de
adres- en bankgegevens bij de
contactgegevens.
Beide stichtingen zijn door
de Belastingdienst
goedgekeurde culturele
ANBI organisaties.
Bij een gift kan dit bij de
belastingaangifte van extra
financieel voordeel zijn.

Het Skuutje verlaat Noordpolderzijl (Noord-Groningen)

De werkplaats en ontmoetingsruimte
Onderhoud en financiering van de kosten
Sinds 2016, na de restauratie, wordt het
Wieringer Skuutje WR60 onderhouden en
gevaren door een werkgroep vrijwilligers, de
werkgroep 'Reilen en zeilen met het Skuutje',
onderdeel van de stichting Skuutje WR60.
Financieel wordt het Skuutje ondersteund door
onder andere een groep van maximaal
10 'Inhoutgevers' en een aantal 'Maten'.
Inhouten (of spanten) is de verzamelnaam voor
de dwarsscheepse verbanden in een schip: de
knieën, zitters en dekenpoten.
De Inhoutgevers en Maten zijn dus de grote
ondersteuners voor het in de vaart houden van
het Wieringer Skuutje WR60.
De 10 Inhoutgevers van het Skuutje zijn:
- HGG international - specialists in 3D profiling
- Vakgarage Verfaille, Hippolytushoef
- Tocardo Tidal Power
- Sandfirden Technics. Den Oever
- Kaan Transport, Hippolytushoef
- Installatiebedrijf Mook & Bakker
- Praxis, Hippolytushoef en Wieringerwerf
- Burghout Design & Druk, Hippolytushoef
- Dozy bv, Bouwen en ontwikkelen
- Koopman & Co,
accountants en belastingadviseurs
Ook heeft het Skuutje op dit moment één 'Maat'
en dat is:
- Kater FunSport, Hippolytushoef

Droogvallen op het Wad bij Wieringen (voor Stroe)

Contactgegevens stichting Skuutje WR60
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
06-10 51 58 35 / 06-20 13 53 37
info@wr60.nl
IBAN: NL04 INGB 0001 2358 25
KvK: 41240308
De website www.wr60.nl bevat veel informatie
over het Skuutje. De laatste ontwikkelingen zijn
ook te vinden op FaceBook en op Twitter.
www.wr60.nl
www.twitter.com/wrskuutje
www.facebook.com/wieringer.skuutje

Cursisten van de cursussen 'Zeilen voor Landrotten' en
'Zeilen op getij'

De Historische Hoek van Den Oever
De Historische Hoek van de Vissershaven van Den
Oever ligt bij het uit 1919 daterende peilschaalhuisje
(Rijksmonument).
Naast de drie vaste gebruikers van de Historische
Hoek is er ook plaats voor 2 passanten, zeilende
voormalige vissersschepen die bij de Federatie
Varend Erfgoed Nederland (FVEN) zijn
ingeschreven als varend monument. Deze schepen
kunnen gratis enkele dagen gebruik maken van de
ligplaatsen.
In de Historische Hoek is nog plaats voor een aak,
botter of ander voormalig zeilend vissersschip dat
Den Oever kiest als vaste uitvalsbasis voor tochten
op Wad en IJsselmeer. De schepen liggen veilig
aan de steigers die meebewegen met het getij en
het zoute water is daarnaast ook nog bevorderlijk
voor het behoud van je houten schip.
Neem contact met ons op indien je erover denkt
Den Oever als uitvalsbasis te kiezen.

De verwachting is dat begin 2020 de werkplaats
en ontmoetingsruimte bij de Historische Hoek
verwezenlijkt is. Het gebouw komt voor een deel
boven het talud, ten noordoosten van het
peilschaalhuisje, ongeveer 1,60 m boven het
haventerrein te staan.
Den Oever krijgt dan de beschikking over een
Historische Hoek waar behalve het bekijken van
en varen met de voormalige vissersschepen ook
informatie is te vinden over de visserij van
vroeger en de ambachten die daar nauw mee
verbonden waren (touw slaan, netten breien en
boeten, zeilen maken, houtbewerking enz.).

De stichting Skuutje WR60 is een door de
Belastingdienst goedgekeurde culturele ANBI
organisatie. Zie hierboven bij 'Financiële
ondersteuning'.
Contactgegevens stichting Onderdak Nautisch
Erfgoed Wieringen (ONEW)
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
06-51 05 45 36 / 06-20 13 53 37
info@onew.nl
IBAN: NL90 RABO 0345 7308 79
KvK: 69298866
www.onew.nl
De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed
Wieringen (ONEW) is een door de
Belastingdienst goedgekeurde culturele ANBI
organisatie. Zie hierboven bij 'Financiële
ondersteuning'.

1966: Het Skuutje tussen andere houten vissersschepen

1925: De haven van Den Oever

