Den Oever
'Toerisme bij de Vis'
De ideale uitvalshaven voor tochten op het
Wad en IJsselmeer

visrestaurants, vismarkt, uitzichtspunt,
historische schepen, café, vaartochten
Een uitgave van
Stichting Skuutje WR60 en de Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen (ONEW)

De Werkplaats
Meer informatie op www.onew.nl

In de loop van 2019 komt er, ter ondersteuning van de
schepen uit de Historische Hoek van de Vissershaven van
Den Oever, een werkplaats/ontmoetingsruimte. In dit
gebouw worden kleine werkzaamheden ten behoeve van de
schepen verricht en is daarnaast ontmoetingsruimte van
allen die betrokken zijn bij de historische houten schepen.

Het gebouw komt op betonblokken te staan, ruim 1,5 meter
boven de kade. Dit omdat de haven van Den Oever
regelmatig onderloopt bij hoogwater en opstuwende wind.
De bouw wordt mogelijkgemaakt dankzij de inzet van
vrijwilligers en financiële ondersteuning van Leader en het
Waddenfonds.

Wat is er te beleven rond de haven van Den Oever:
- Wadlopen en garnalenvissen met De Groot Recratie,
www.degrootrecreatie.nl
- Van Wad-excursies tot culinaire dagtochten,
www.janrotgans.com
- Zeeverse Vismarkt Wieringen op zaterdagmorgen,
www.versevis.nl
- Café Tante Pietje, www.cafetantepietje.nl
- Visrestaurant Basalt, www.restaurantbasalt.nl
- Wad Anders, ontdek de geheimen van het wad met
WaddenCruise-schip Neptunes, www.wad-anders.nl
- Restaurant Bruisend, www.restaurantbruisend.nl
- Viscentre 't Wad, www.viscentrehetwad.nl
- Viskiosk Havenzicht,
- Het Waddenbelevingspunt
- De Historische Hoek met de Wieringer Aken WR4 en
WR173 en het Wieringer Skuutje WR60, www.onew.nl,
www.verenigingaak.nl en www.wr60.nl

Contactgegevens:
Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen
www.onew.nl
info@onew.nl
06 - 51 05 45 36 / 06 - 20 13 53 37
Stichting Skuutje WR60
www.wr60.nl
info@wr60.nl
06 - 20 13 53 37 / 06 - 10 51 58 35

Het Wieringer Skuutje WR60
Meer informatie op www.wr60.nl

De Historische Hoek van de
Vissershaven van Den Oever is de
vaste ligplaats van de meer dan 100
jaar oude Wieringer Aken WR4 en
WR173. Deze bijzondere schepen
worden vergezeld van een ander
uniek schip: het uit 1840 daterende
Wieringer Skuutje WR60. Dit schip
is het oudste vissersschip van
Nederland en als enige overgebleven van een vloot van
honderden van deze schepen.
Het schip is tussen 2011 en 2015 volledig gerestaureerd. Een
werkgroep rond het Skuutje onderhoudt en zeilt het schip.
Het in de vaart houden van een dergelijk schip kost veel
moeite en geld. Daarnaast moet er ook jaarlijks een bedrag
gereserveerd worden voor toekomstige grotere restauraties.
Het is daarom beschikbaar voor verhuur en evenementen.
De stichting Skuutje WR60 (een door de Belastingdienst
goedgekeurde ANBI stichting is) ontvangt regelmatig
bijdragen van personen die het Skuutje een goed hart
toedragen.
Daarnaast zijn er 10 bedrijven, de zogenaamde Inhoutgevers
(de inhouten zijn de dwarsscheepse verbanden in een schip:
de knieën, zitters en dekenpoten), die jaarlijks een bijdrage
geven.
De 10 Inhoutgevers zijn:

