
EXCURSIE VERBONDEN FORTEN EN VESTINGEN 
 
 
Op 19 juni 2013 hebben we met de ondernemende groep ‘Verbonden Forten en Vestingen’ 
genoten van een leerzame, inspirerende en gezellige excursie. Met een gemêleerde groep van 
ambtenaren, ondernemers en bestuurders hebben we een bezoek gebracht aan de Westfriese 
Omringdijk in de kop van Noord-Holland en Fort Wierickerschans in Bodegraven. 
 
 



PROGRAMMA  
 
 
Om 8:30u zijn we vertrokken vanaf camping Bovensluis. In een comfortabele bus met 
vergaderopstelling heeft iedereen uitgebreid de gelegenheid gehad zich voor te stellen en te 
vertellen waar hij/zij zich mee bezig houdt. Zo ontstonden ter plekke allerlei verbindingen en 
vielen verschillende puzzelstukjes op hun plaats. 
 
Om 11:00u arriveerden we bij Theater Het Park in Hoorn aan het Hoornsche 
Hop/Markermeer. Ter plaatse worden we ontvangen door Ellen Klaus die ons wat vertelt 
over het programma van de Westfriese Omringdijk en de Cultuurcompagnie. 
Bij één van de Westfries bankjes krijgen we van historicus en banktekstschrijver Willem 
Messchaert in vogelvlucht de geschiedenis van de Westfriese Omringdijk te horen. 
 
Om 11:30 lopen we via de Westerdijk en Achter op ’t Zand langs de Grashaven naar het 
Oostereiland waar we, onder het genot van koffie en gebak, van de wethouder een korte 
toelichting krijgen op ontwikkeling van het Oostereiland in Hoorn. Om 12:15u wordt ons een 
film over de Westfriese Omringdijk in Cinema Oostereiland getoond. Om 12:30 worden we 
getrakteerd op een ritje door Hoorn met een elektrisch busje van de Hoorn City Tours en 
worden we teruggebracht naar onze bus bij Theater Het Park.  
 
Rond 13:00u worden we ontvangen door moeder Ada en zoon Ben Loos van Wijngaard 
Saalhof te Wognum. Hier krijgen we te horen wat er komt kijken bij het opzetten van een 
wijngaard, restaurant, B&B en overnachtingsmogelijkheid. Onder het genot van een heerlijke 
lunch en een voortreffelijk glas wijn (Johannitter 2011) discussiëren we verder.   
 
Om 14:15u stappen we weer in de bus en vertrekken we richting Bodegraven. Om 15:30 
staat Peter Kraan ons op te wachten om ons rond te leiden in fort Wierickerschans. We 
worden ontvangen in het 1830 gebouw/de Arrangementenfabriek. Er volgt een uitgebreide 
rondleiding langs prachtige gebouwen en plekken van het fort. Ook tijdens deze middag blijkt 
weer dat uithoudingsvermogen, pure passie, geduld en visie de ingrediënten zijn om succesvol 
een fort te runnen. Bovendien vliegen de ‘one-liners’ ons om de oren; wat een inspirerende 
ondernemer!   
 
Tegen de klok van 18:00u zijn we vanwege de tijd helaas genoodzaakt de terugreis naar 
camping Bovensluis te aanvaarden. Onder het genot van een zeer smakelijk drie-gangen-diner 
wordt door iedereen nagenoten van een fantastische dag en een geweldige ervaring!  
 
Voor herhaling vatbaar! 
  



 

  



LESSEN, UITDAGINGEN EN TEGELTJES-WIJSHEDEN 
 
Ans van den Bergh 
Gedrevenheid en lange adem. 
Herkenbaar thema als drager dat op diverse wijzen voor verschillende doelgroepen wordt uitgedragen. 
Herstel erfgoed alleen betaalbaar voor overheid (of voor mensen met geld die nog een dure hobby zoeken), daarna 
voor behoud en onderhoud eerst sprake van realistische verdienmodellen. 
Voor exploitatie ook passie voor cultuurhistorie gebouw/terrein noodzakelijk. 
Provincie die faciliterend en enthousiasmerend (laatste met name in economisch minder goede tijden en/of bij 
tegenslagen) en provincie die op provinciaal en/of regionaal brede verhaal regie voert. 
Excursie en gesprekken met geest- en probleemverwanten is erg nuttig. 
 
Jeffrey Roggeband 
Als je vaak tegenslagen krijgt, zakt de moed weleens in de schoenen. Wat ik vandaag gezien heb geeft me heel 
veel positieve energie. Het mooiste voorbeeld is Ada Loos van Wijngaard Saalhof die naar de rechtbank moest, 
andere hebben dus ook tegenslagen en Peter Kraan van Fort Wierickerschans dat je gewoon moet volhouden. 
 
Wim de Neef 
West Friese Omringdijk 
Wat lig  je daar toch stil 
Bescherming door de eeuwen heen 
Voor mensen van goede wil 
Fort Wierickerschans 
Zo trots als pauw van ’t Groene Hart 
Vol van 2.000 jaren geschiedenis 
Maak jij een nieuwe start 
 
Ada Grootenboer 
Als je ergens in gelooft, moet je ervoor gaan en nooit opgeven. 
Voor de goede dingen komt altijd geld. 
Bevlogenheid en passie zijn voorwaarden voor succes. 
Het draait om beleving, wij moeten de verhalen die er zijn (blijven) vertellen. 
Dank aan de organisatoren van deze dag. Het was een geweldig programma. Het heeft mij weer veel inspiratie 
gegeven. 
 
Maartje de Deugd 
Koester oud, denk nieuw. 
Verbinden van landschapselementen maar vooral ook verbinden van mensen. 
Creatieve, innovatieve ondernemers ondersteunen. 
Meedenken en omdenken. 
Stap voor stap en vier wat je bereikt hebt en vertel het. 
Ga uit van het positieve en je krijgt er positiviteit voor terug. 
Passie en heb een visie. 
 
Marco Boertjes 
Wanneer er goede wil is en goede ideeën zijn en een financier, is elke stelling commercieel te exploiteren. 
 
 
 



Bianca te Selle 
Passie, bevlogenheid, familiebedrijf, lange adem, creatief, gaandeweg ontwikkelen met verrassende ontdekkingen. 
Ontwikkel één element goed en koppel het aan het groter geheel van klein naar groot. 
Overheid initieert, koppelt ondernemers, laat het dan aan ondernemers maar blijf faciliteren en inspireren. 
Overheid en ondernemers hebben elkaar nodig en doen het samen. 
 
Joost Findhammer 
Overeenkomst tussen gebiedsproces(sen) en de ontwikkeling van een fort is dat het gaat om visie, een goed plan en 
vooral een lange adem! Als overheden (met de politieke ‘werkelijkheid’ van bestuursperioden) moeten we hier 
zorgvuldig mee omgaan. 
Bevlogenheid en passie op het fort! Je moet een ‘beetje gek’ zijn. Maar daarmee wel ‘behoud door houden van’ en 
daarna pas ‘behoud door ontwikkeling’. 
Lange adem betekent ook stap voor stap door ontwikkelen. 
Als overheid vooral faciliteren en verbinden, op alle schaalniveaus (individuele forten, Brabantse 
Wal/Waterpoort ed, Zuiderwaterlinie en ‘Vesting Holland’) 
 
Henk Jan Keur 
Geef goede ondernemersplannen de voorkeur boven overheidsvisies en –constructies. 
Bij goede plannen is geld volgend. 
Denk van onderaf naar boven, vul de cirkel met kleine deelopgaven. 
Inspirerende dag waaruit blijkt dat in veel gebieden aan hetzelfde wordt gewerkt. Geld trekken uit ondernemers in 
grote gebiedsprocessen blijkt lastig. Wil je wat bereiken in je gebied; geef ondernemers met ideeën en middelen de 
ruimte. Heb als overheid het lef om buiten je kaders te denken indien projecten daar om vragen. En durf daar 
dan ook consequenties aan te verbinden. 
 
Ronald Kramps 
Werk met kanjers, wakers en ambassadeurs helpt om initiatieven een gezicht te geven en een programma daarmee 
persoonlijk te maken. Anderzijds helpt het ondernemers zich te verbinden met een hoger doel. Dansen door de 
schalen noemen we dat! 
Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Er zal tal van plekken, mensen en initiatieven die kunnen 
helpen om jouw specifieke programma, projecten of initiatief verder te helpen. Als je echt weet wat je wilt is er 
inspiratie genoeg om het ook echt voor elkaar te krijgen. 
Elke keer blijkt maar weer dat een lange adem en lange lijnen gewenst zijn om succes te boeken. Passie, geld en 
handjes in 1 familiebedrijf zijn hierbij zeer welkome randvoorwaarden. 
Werk van onderop met veel geduld en maak slimme verbindingen. 
 
  
 
 
  



INFORMATIE 
 
Ellen Klaus, Programmacoördinator Cultuur en Innovatie 
Cultuurcompagnie Noord-Holland 
I www.cultuurcompagnie.nl 
E ellenklaus@cultuurcompagnie.nl 
T (072) 850 28 22 
M (06) 24 25 35 39 
 
Westfriese Omringdijk 
www.westfrieseomringdijk.nl 
 
Cinema Oostereiland 
www.cinemaoostereiland.nl 
 
Hoorn City Tours 
www.hoorncitytours.nl 
info@hoorncitytours.nl 
06-12775698 
 
Wijngaard Saalhof 
www.wijngaardsaalhof.nl 
info@wijngaardsaalhof.nl 
0229 572487 
 
Fort Wierickerschans 
www.fortwierickerschans.nl 
info@fortwierickerschans.nl 
0172611366 
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