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In Noord-Holland

Conflict provincie over Distriport

DE STELLING

’Stap niet
naar de
rechter’
door dimitri walbeek

- De provincie Noord-Holland moet het niet op
een rechtszaak laten aankomen, maar proberen te bemiddelen met de ontwikkelaars van bedrijventerrein Distriport bij Berkhout. CDA en PVV schatten de kansen op een
goed resultaat in de rechtbank laag in, zeiden ze gisteren in
een ingelaste commissievergadering op het Provinciehuis.

HAAR LEM

Stefan Witteman (rechts) toont de jongste aanwinst aan Klaas Zijp (links, VSB Fonds) en Dirk Kwantes (Stichting Behoud Cultuurhistorie Wijdewormer).
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Stefan Witteman (33) maakt voorliefde voor zeventiende eeuw tastbaar

Nieuwe weidemolens stralen in de polder
door ed dekker

- Is de zeventiende eeuw
zijn grote liefde? Je denkt het
bij Stefan Witteman (33) uit
Neck. Met authentieke weidemolens brengt deze ambachtelijke vakman en molenaarszoon
het Wormer- en Jisperveld terug
naar de gouden tijd van toen.

N ECK

Stap voor stap krijgt de oostelijke uitloper van 2000 hectare
natuurgebied tussen Wormerveer en Purmerend zijn grootsheid terug als molenlandschap.
Vopo-pompen, ijzeren Bosmanmolentjes en andere mechanische onderbemalingen ruimen
gestaag het veld voor originele
weidemolens. ,,Op deze plek is
honderd jaar geleden zo’n mo-

len weggehaald’’, vertelt Stefan
Witteman aan bestuursleden
van het VSB Fonds Beemster en
de Stichting Tot Behoud Cultuurhistorie Wijde Wormer. Op
deze plek, aan de Melksloot bij
Neck, glanst sinds kort een
fonkelnieuwe weidemolen in de
zon. Met direct in het vizier een
vergelijkbare weidemolen, een
paar jaar geleden grondig gerestaureerd door Stefan. Wie zich
naar het westen omdraait, ziet
bij de Ganssloot de plek van
Stefans volgende molenproject.
Hulpjes van de grote Nekkermolen aan de rand van de polder Wormer, Jisp en Neck, zo
mag je de kleinere weidemolens
noemen. Als onderbemaling
regelen deze zwarte werktuigen

de waterhuishouding van een of
meer akkers. Vader Leo Witteman is de molenaar van de
Nekkermolen. Stefan, die nog
thuis in de molen woont, hoopt
hem ooit op te volgen.
De nieuwe weidemolen was
vorige week middelpunt van
een inwijdingsfeestje. Initiatiefnemer Stefan Witteman droeg
’zijn’ molen officieel over aan
voorzitter Dirk Kwantes van de
Stichting Tot Behoud Cultuurhistorie Wijde Wormer, nu de
eigenaar. Ook bedankte Witteman VSB Fonds-voorzitter Joop
de Harder. Met een gift van
18.000 euro heeft het fonds het
project mogelijk gemaakt.
De eigenlijke bouwer van de
weidemolen is Wessel Rem uit

Smartphone
helpt je langs
IJdijkenroute
A L K M AA R - Vrijdag 8 juli wordt
in Amsterdam de IJdijkenroute
officieel in gebruik genomen. De
fiets- en wandelroute loopt van
de Jodenbreestraat in het hart
van de hoofdstad Amsterdam tot
aan het Pontplein in de gemeente Velsen.
Het bijzondere aan de IJdijkenroute is dat er langs de route
24 bordjes zijn geplaatst met een
QR (Quick Respons) code. Een
QR code is een streepjescode die
gelezen kan worden met een mobiele telefoon. Als deze worden
gescand komt op met de telefoon
manier krijgt de wandelaar extra
informatie over cultuurhistorische plekken in Noord-Holland.
Langs de route kan de wandelaar onder ander meer te weten
komen over de oudste bioscoop
in Amsterdam, De Groote Braak een oude dijkdoorbraak - , de
vroege geschiedenis van Spaarndam.
De route is uitgetekend door
Oneindig Noord-Holland. In
Oneindig Noor-Holland werken
instellingen, musea, archieven,
verenigingen, media en overheden samen me de provincie
Noord-Holland. Doel is om via
verhalen het culturele erfgoed
van Noord-Holland beter toegankelijk te maken voor het publiek.
Het is niet de eerste keer dat
Oneindig Noord-Holland werkt
met een route die uitgezet is met
bordjes die een QR-code bezitten. Afgelopen weekend opende
Elvira Sweet, gedeputeerde Cultuur van de provincie NoordHolland al een stadsroute in Purmerend met dezelfde soort bordjes.
,,Wij hopen met deze route het
cultuur historisch erfgoed van
Noord-Holland op de kaart te
zetten’’, vertelt woordvoerder
van de provincie NoordMet de voltooiing van de route
is de eerste fase klaar van de IJdijkenroute.
Holland Joyce Duivenvoorde.
,,Want het is gewoon voor de geschiedenis dat die verhalen behouden blijven en dat iedereen
die verhalen kan teruglezen als
hij of zij dat wil.’’
De IJdijken lopen van Monnickendam tot Beverwijk aan de
noordkant, en van Muiden tot
Velsen aan de zuidkant.

Wormer. Met zijn vakkennis
heeft deze ervaren molenspecialist de jonge Stefan Witteman
verder op weg geholpen. ,,Een
molen bouwen is anders dan
een molen restaureren’’, vertelt
Stefan. De weidemolen bij de
Ganssloot gaat hij zelf bouwen.
Een verrijking voor het veenweidegebied, zegt stichtingsvoorzitter Dirk Kwantes. Stefan
gaat de molen bedienen, samen
met de particuliere landeigenaar. De vlucht van de nieuwe
molen (de lengte van twee wieken van top tot teen) is vier
meter. Ter vergelijking: de
vlucht van de Nekkermolen is
26.60 meter. ,,Hij loopt als een
tiet’’, kijkt Stefan liefdevol naar
bovenhuis en ondertoren. De

spil, bovenwiel, bonkelaar,
houten as, alles is d’r op en d’r
aan. Overtollig water wordt via
een houten koker geloosd in de
Melksloot.
De molen is volledig zwart
geteerd. Zo hoort dat. Sober,
met weinig onderhoud. Het
meeste hout is eiken. Stefan
werkt dagelijks met hout, en
siersmeedwerk. Hij en zijn
broer Johan hebben het bedrijf
’Witteman traditioneel timmeren schilderwerk’. Boerderijen,
kapbergen, molenschuren; waar
de broers – soms mét vader –
verschijnen, ontstaat iets moois.
Stefan popelt om te beginnen
aan de volgende weidemolen.
Er is nog één probleempje. Het
geld is nog niet rond.

Ook de VVD en PvdA stelden kritische vragen over de constructie
dat de provincie voor de helft
deelneemt in het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland
Noord. Terwijl dat eigen bedrijf
nu, met twee vastgoedondernemers, opponent is geworden. De
provincie is aandeelhouder van
een partij die dezelfde provincie
voor de rechter sleept.
Gedeputeerde Staten stopten
de samenwerking met de bouwers en die hebben nu beslag op
de 121 hectare grond laten leggen.
Deze zaak komt binnen twee weken al voor de rechter. De advocaat van de ontwikkelaars onthulde eerder dat het gebrek aan
geld in het Ontwikkelingsbedrijf
de reden moest zijn dat de provincie de samenwerking stopzette.
CDA’er Cees Broekhoven: ,,Ik
denk dat we nu moeten zeggen:
we hebben de verkeerde weg ingeslagen. Is het niet verstandiger
te gaan bemiddelen?" PVV’er Hero Brinkman: ,,Ik denk, wanneer
ik de brief van de advocaat lees,
dat een rechtszaak niet verstandig is." Een bemiddeling zou de
provincie minder kosten.
VVD-gedeputeerde Jan van
Run bleef volhouden dat de financiële positie van het Ontwikkelingsbedrijf niet aan het conflict ten grondslag ligt. De bouwers weigeren afspraken na te
komen, en dat is de reden waarop
de samenwerking is geklapt.
Van Run maakte gisteren de
ene knieval na de andere voor de
Statenfracties die vinden dat ze
onvoldoende zijn geïnformeerd
over de gang van zaken rond Distriport. Dat de jongste briefwisselingen tussen Gedeputeerde
Staten en de ontwikkelaars niet

Toekomst
Distriport
Gedeputeerde Staten willen
nu alleen verder met de ontwikkeling van logistiek bedrijventerrein
Distriport.
Hoe dat moet, gaat bureau
DHV onderzoeken. Gedeputeerde Jan van Run benadrukte echter ook dat de
provincie geen stap meer zet
zonder de Staten in te lichten. En die zijn in meerderheid kritisch over de komst
ervan. Mocht Distriport niet
doorgaan dan staat, volgens
Gedeputeerde Van Run, de
provincie garant voor de 6,5
miljoen euro die was beloofd
als bijdrage van Distriport
aan de Westfrisiaweg.
aan de politiek zijn voorgehouden, noemde de Ouderenpartij
zelfs ’een politieke doodzonde.’
Tijdens de Statenvergadering
volgende week maandag zijn
eindelijk alle afspraken rondom
Distriport openbaar en kunnen
ze worden besproken. Van Run
gaf aan nog veel ’juridisch te
moeten uitzoeken.’ Daaronder
valt de rol van ex-gedeputeerde
Ton Hooijmaijers.
CDA-gedeputeerde Jaap Bond
legt dan ook verantwoording af
over zijn aanwezigheid bij ondertekening van contracten. Gedeputeerde Staten leggen nu de
schuld vooral bij Hooijmaijers
die buiten zijn mandaat optrad.
Maar ook Bond en VVD-collega
Laila Driesen handelden op eigen houtje, blijkt nu.

Aantal reacties: 279 stemmen.
L. de Groot, Zaandijk: Eens.
En nu maar hopen dat dit net
zo tijdelijk is als het kwartje
van Kok.
Jan Bouwes, Schagen: Eens.
Elke bijdrage en met name deze
zal een behoorlijke zet geven in
het vertrouwen om de woningmarkt op gang te brengen.
Zeker als de verkopende partijen ook minder star omgaan met
de vraagprijzen.
Niels Laan, Venhuizen: Oneens. De overheid moet vooral
zo doorgaan met het nemen van
’tombola’-besluiten. Je creëert
hiermee alleen maar onrust.
Wat is het volgende besluit?
Gratis vakanties weggeven naar
Griekenland?
Anne Haan, Zaandam: Oneens. Huurders hebben hier
niets aan en betalen wel mee.
M. Bakkum, Noord Scharwoude: Oneens. Laten we die
arme rijken helpen, want die
rijke armen kunnen wel met
wat minder af.
René Stukart, Zaandam: Oneens. Hiermee wordt het kernprobleem van de startersmarkt
niet opgelost. Daar speelt namelijk dat zij op basis van inkomen 110 procent gefinancierd
krijgen en over het algemeen is
het inkomen al onvoldoende
om überhaupt een hypotheek te
krijgen.
T. van Hoolwerff, Uitgeest:
Oneens. Ik heb ook gelezen dat
er een forse huurverhoging aan
komt, want het geld dat met die
bankenbelasting betaald gaat
worden moet toch ergens vandaan komen.
DE NIEUWE STELLING
Studenten selecteren op
motivatie is beter dan loten

Internationaal congres trekt de wereld naar Den Helder

Vijf dagen bomvol Napoleon
door arie booy
D E N H E L D E R - ,,Dit wordt het
beste Napoleoncongres tot nu
toe.’’ Dat verwacht president
David Markham van het internationaal
Napoleongezelschap. Gisteren opende hij het
negende congres in Fort Kijkduin.

Hiswa te water 2010 IJmuiden aan Zee.
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Minder boten, meer
belevenis op Hiswa
door fokke zaagsma

- Er worden dit jaar wat minder schepen
verwacht op de Hiswa te Water,
maar dat past bij het gewijzigde
concept. De Hiswa, in principe
voor het laatst in IJmuiden aan
Zee, wordt meer een belevenis
op watersportgebied dan een
botenshow.
I J M U I D E N AA N Z E E

Er worden in september 350
zeiljachten, catamarans, motorjachten, sloepen en sportboten
verwacht. Vorig jaar waren dat
er zo’n vijftig meer. Nieuw dit
jaar is de avondopenstelling op
9 en 10 september, tot 20 in
plaats van 18 uur.
Dit jaar ligt de nadruk op
actieve watersporten in plaats
van alleen boten kijken. Er is
aandacht voor onder meer kanoën, (kite)surfen, waterskiën,

wakeboarden, stand-up paddling, duiken en catamaranzeilen. Een deel van die activiteiten vindt plaats op het Kennemermeer. Vooral op vrijdag tot
en met zondag staan demonstraties en proeflessen op het
programma.
Ook op de Kennemerboulevard staan dit jaar weer exposanten. Nieuw is ook een speciale steiger vanaf waar mensen
proefvaarten kunnen maken
met schepen die op de Hiswa
liggen. Restaurant De Vrienden
van Jacob uit Santpoort-Noord
keert weer terug op de Hiswa,
dit jaar met een wijnbar te
midden van de luxe motorjachten.
De Hiswa wil volgend jaar
verhuisd zijn naar Amsterdam.
De Hiswa begint op 6 september en
eindigt op 11 september.
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Universiteiten en hogescholen
mogen hun studenten uitkiezen en selecteren op hun motivatie en hun cijfers die zij hebben gehaald op de middelbare
school. Toelating via loting
wordt afgeschaft. De instellingen moeten zich meer focussen
op de opleidingen waar ze goed
in zijn en andere studies afstoten. Hogescholen moeten meer
verschillende opleidingen aanbieden.
Ja of nee? Stemmen tot 20 uur
via www.nhd.nl

Tientallen wetenschappers en
Napoleonvorsers uit de hele wereld verzamelden zich op de plek
die twee eeuwen geleden door de
Franse keizer geïnspecteerd
werd. Volgens de Amerikaan David Markham is het bijzonder
dat een congres gehouden wordt
op een historische locatie waar
Napoleon Bonaparte ooit rond
gelopen heeft. Het congres duurt
tot eind van de week. Behalve 25
deskundigen die hun visie geven
op een bepaald aspect van Napoleon in relatie tot de Nederlandse
geschiedenis zijn er excursies,
een trip naar Texel en diverse sociale ontmoetingen gepland.

Nog geld over
voor projecten
in de visserij

Onbekend
In het kader van het Napoleonjaar is Den Helder gastheer van
het internationale evenement.
Begin dit jaar kwam president
Markham al naar de stad waar hij
daarvoor nooit van gehoord had.
Want, al heeft Markham diverse
boeken over de Franse keizer op
zijn naam staan, de mare dat Den
Helder door de keizer ooit het
Gibraltar van het Noorden genoemd zou zijn, had hem nooit
bereikt.
,,Ik zie dit congres dan ook als
een kans voor Den Helder om bekender te worden, want de stad is

De Helderse Napoleon zet het poststempel op zijn eerste dagenvelop. Naast hem hurkt postzegelhandelaar
FOTOTEAM VAN AALST
Cees van der Wel.
de moeite van een bezoek
waard’’, vertelt Markham onder
de indrukwekkende bakstenen
gewelven van Fort Kijkduin.
Markham roemt de inzet van de
lokale groep onder leiding van
marineofficier Kees Turnhout
die het congres mogelijk heeft
gemaakt: ,,They did a spectacular job.’’ Kees Turnhout glimt
zichtbaar van de lovende woorden. Turnhout: ,,We hebben er

alles aan gedaan om de lokale bevolking bij het evenement te betrekken. Een ieder is welkom om
lezingen bij te wonen. Voor
schoolkinderen hebben we een
apart festijn opgezet. Zij kunnen
drie dagen lang deelnemen aan
spannende en leerzame spelen in
en om het fort.’’
Het gejoel van de jeugd verstoorde af en toe de rust van de
academici die luisterden naar de

sprekers, maar volgens David
Markham was dat niet erg: ,,Ik
vind het juist geweldig dat kinderen bij de historie van deze
plek betrokken worden. Napoleon is hier daadwerkelijk geweest
en heeft de aanzet gegeven om
van Den Helder de belangrijkste
marinehaven van het land te maken. De jeugd moet kennis kunnen nemen van die levende historie. Ik vind dat super.’’

De Rabobank Foundation sponsort Unlimited Magzine
door john oomkes

De bijdrage is niet alleen bedoeld
om de uitgifte van het augustusen decembernummer van Unlimited Magazine mogelijk te maken.

Professionalisering
Volgens Simone Groenendijk,
programmamanager bij de goede-doelenstichting van de bank,

gaat het vooral om een verdere
professionalisering van het initiatief.
Groenendijk verdeelt samen
met een collega circa drie miljoen euro op jaarbasis onder
maatschappelijke initiatieven.
Ze legt er de nadruk op dat het
bestuur van de Rabobank Foundation niet zomaar een geldkraan openzet: ,,Unlimited biedt

volgens ons bij uitstek een goede
kans voor de doelgroep om beter
in beeld te komen. Het is een onderscheidend initiatief om deze
jonge mensen de kans te bieden
zelf wat van hun toekomst te laten maken, uit een sociaal isolement te halen en daarnaast Unlimited tot een platform te laten
uitgroeien. Wij denken dat we
Unlimited kunnen helpen door

ons netwerk voor hen open te
stellen en willen ook lokale Rabobanken betrekken bij fondsen- en abonneewerving en promotie’’, laat Groenendijk desgevraagd weten.
Anne Mreijen, de 20-jarige
Haarlemse, die Unlimited opzette en met een flinke groep jonge
mensen uit de doelgroep de redactie van het magazine vormt,

is blij met de sponsorbijdrage en
het aanbod om expertise in te
zetten.
Ook Start Foundation een
maatschappelijk
investeerder
die streeft naar een arbeidsmarkt
waar iedereen welkom is, gaat
Unlimited bij de verdere professionalisering krachtig ondersteunen. Deze club ontstond uit
de verkoop van Start Uitzendbu-

reaus.
Anne Mreijen: ,,We gaan met
z’n drieën in zee en zullen als eerste een masterplan schrijven om
precies aan te geven wat er de komende drie tot vijf jaar gedaan
moet worden. De bedoeling is
Unlimited een betere basis te geven zodat het lifestyle glossy uiteindelijk op eigen benen kan
staan.’’

T E X E L - De provincie NoordHolland en het Europees Visserijfonds stellen ruim 90.000 euro
beschikbaar voor de sociaal-economische versterking van de visserijgebieden in Noord-Holland.
Van 1 september tot 30 september
kunnen nog projecten worden
ingediend voor subsidie uit de
regeling ‘Duurzame ontwikkeling in Visserijgebieden van het
Europees Visserijfonds’ (EVF).
Voorwaarde is dat er cofinanciering beschikbaar is vanuit de
gemeente waar het project plaats
vindt.
Het EVF ondersteunt projecten die gericht zijn op een sterkere economische ontwikkeling
van de visserijgebieden. Die gebieden hebben met een afname
van de visserijactiviteiten te
kampen.
In Noord-Holland gaat het om
de gemeenten Texel, Den Helder, Wieringen, Enkhuizen,
Edam-Volendam,
Wieringermeer en Andijk.
In 2010 hebben negen projecten subsidie uit het EVF ontvangen met cofinanciering van Provincie Noord-Holland en de
deelnemende gemeenten.

