
Geschiedenis van de WR60

De WR60 is het enige nog overgebleven
Wieringer Skuutje van een vloot van vele
tientallen van deze scheepjes. Een Skuutje
heeft een veel spitsere kop en kont dan een
aak, zelfs nog scherper dan 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 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
het werfweiland aan de Westerlanderlaan
in Westerland. Het schip werd volledig
ontmanteld en de restauratie kon beginnen.
Na een restauratie van 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 haven van Den
Oever. Ook liggen hier meestal twee
Wieringer aken, de WR4 'Zelden Pas' en de
WR173 'Twee Gebroeders'.

Het Skuutje ondersteunt actief de
plannen van de stichting
Onderdak Nautisch Erfgoed
Wieringen (www.onew.nl)
om op de haven een
werkplaats en
ontmoetingsplaats
te realiseren.

Wieringer Skuutje  

 WR60 'De Jonge Jan'

  www.wr60.nl  

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.
Naast het project 'Restauratie' heeft de Stichting
in 2013 het initiatief genomen voor het project
'Historische hoek'. Dankzij dit project liggen er
sinds juli 2014 voor het Skuutje en voor de reeds
aanwezige Wieringer aken drijvende steigers in
de haven van Den Oever.
Ten behoeve van de schepen uit de Historische
Hoek zijn er vergevorderde plannen voor een
werkplaats/ontmoetingsruimte (www.onew.nl).

De projecten werden, naast enkele grotere
subsidies, mogelijk gemaakt door vele giften.

De werkgroep vrijwilligers,
Inhoutgevers en Maten

Het Wieringer Skuutje WR60 wordt onderhouden
en gevaren door een werkgroep vrijwilligers.

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 2 'Maten', bedrijven
die het Skuutje ook ondersteunen.
In 2018 zijn dat:

-  Kater FunSport, Hippolytushoef
-  EOC schepenverzekering , Meppel

http://www.onew.nl)


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

1 December 2011: na aankomst op Wieringen werd het Skuutje
geplaatst op het werfweiland aan de Westerlanderlaan in

Westerland en kon de restauratie beginnen.

Droogvallen op het Wad bij Wieringen (voor Stroe)

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.
Het is ook mogelijk om op andere momenten
met het Skuutje te zeilen. Neem daar contact
met ons over op.

Steun het onderhoud en de exploitatie!

Het Skuutje kan ingezet worden bij allerlei
activiteiten. Naast het maken van zeiltochten
op het Wad en IJsselmeer is het schip ook een
mooie entourage voor het maken van

fotoreportages
(huwelijk) en
andere (laatste)
wensen.

Neem contact met
ons op, ook als er
nog andere ideeën
zijn!
En verder is elke 
bijdrage van harte
welkom (zie
contactgegevens)!

Website, FaceBook en Twitter

De website www.wr60.nl bevat veel informatie
over het Skuutje. De laatste ontwikkelingen zijn
ook te vinden op FaceBook en op Twitter.

             www.twitter.com/wrskuutje

www.facebook.com/wieringer.skuutje  

Contactgegevens

Stichting Skuutje WR60
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
0227-51 23 04
06-20 13 53 37
info@wr60.nl
NL04 INGB 0001 2358 25

De Stichting Skuutje WR60 is een ANBI
goedgekeurde organisatie (cultuur).


