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Noordkop

Dit woon-/zorgcomplex voor acht
jongvolwassenen met het syndroom
van Down krijgt een plek op Munte-
nerf, een nieuwbouwwijkje met
starters- en eengezinswoningen aan
de Molenvaart.

,,We moeten de intentieverklaring
nog tekenen, maar zijn er met de
ontwikkelaar (makelaar Coen Zuur-
bier, red.) uit. En de gemeente is ook
bereid om medewerking te verle-
nen’’, aldus Heidie Huiberts, een
van de ouders van de toekomstige
bewoners. ,,Er was daar nog een stuk
grond over. Voordat verdere stappen
zijn gezet, is eerst buurtonderzoek
gedaan. Omwonenden zijn posi-
tief.’’ Aanvankelijk zou het project

gestalte krijgen in de voormalige
stellingschuur van de gebroeders
Preijde, eveneens aan de Molen-
vaart, op een steenworp afstand van
Muntenerf. Omdat de initiatief-
groep er na bijna drie jaar geen ver-
trouwen meer in had dat de finan-
ciering hiervoor rond zou komen, is
die samenwerking eind november
verbroken.
De zoektocht naar een alternatief is
voorspoedig verlopen, beseft ook

Huiberts. En ze wil de vaart er in
blijven houden. ,,Zodra we hebben
getekend en de vergunningproce-
dures zijn doorlopen, kan de bouw
van start. Eind 2016 hopen we dat
onze kinderen er wonen.’’
Zuurbuur ontwikkelt ’Downtown’,
Wooninitiatief wordt huurder. In
het complex komen acht apparte-
menten van circa 45 vierkante me-
ter, een gezamenlijke ruimte plus
kamer voor de slaapwacht.

’DownTown’ vindt nieuwe plek in Breezand: Muntenerf
Martijn Gijsbertsen

Breezand ✱ Wooninitiatief Anna
Paulowna heeft een nieuwe locatie
in Breezand gevonden voor het ver-
wezenlijken van ’DownTown’.

Schapenfokkers komen morgen met
hun texelaars uit heel Noord-Hol-
land en ver daarbuiten naar de ma-
nege van de Beemster Ruiters in
Middenbeemster. ,,Natuurlijk heb-
ben we inzenders van Texel, maar
ook uit de Schager regio, West-Fries-
land, de Beemster en zelfs uit Bra-
bant, Friesland en Groningen ko-
men ze bij ons naar de keuring’’,
zegt Reijne. De oud-inspecteur van
het Texelsschapenstamboek meldt
dat er drie ooilammeren worden
voorgeleid aan de keurmeesters. De

overige ingezonden dieren zijn (fok)
rammen. 

Niveau
,,Helaas gaat de eliteveiling dit jaar
niet door. Slechts één dier was daar-
voor opgegeven. Daarop hebben we
moeten besluiten dit jaar geen vei-
ling te doen. Jammer, maar het

wordt even goed een mooie dag
morgen. De 66 dieren zijn verdeeld
in tien rubrieken en de juryleden
krijgen het moeilijk. Want wat ik
heb begrepen zijn alle inzendingen
van een heel hoog niveau.’’
Volgens Reijne zijn het nog de echte
liefhebbers die met hun topschapen
naar de keuringen komen. ,,De kos-

ten zijn de laatste jaren alleen maar
gestegen. De dieren moeten bijvoor-
beeld zijn geënt tegen Q-koorts. Een
fokker meldde me laatst dat dat hem
honderdtachtig euro kostte om met
twee rammen naar de Beemster te
komen. Dan moet je wel een echte
liefhebber zijn.’’
Die zijn er steeds minder, merkt de
Barsingerhorner. ,,De vergrijzing
slaat toe in ons ledenbestand. Dat
heeft zijn weerslag op het aantal in-
gezonden dieren. Maar het aantal
keuringen in het land is juist toege-
nomen. Vroeger had je in de winter
maar twee keuringen, waarvan Mid-
denbeemster er eentje van was, nu
heb je bijna elke week wel een keu-
ring. Dat heeft als resultaat dat het
niveau hoog is, want zonder top-
schaap hoef je daar niet heen, maar
het aantal inzendingen in totaal
neemt af. De fokker met een prima
gebruiksschaap heeft er immers
weinig te zoeken ten opzichte van
de echte ’keuringsschapen’.
De keuring begint morgen om tien
uur in de manege aan de Nekkerweg
13a te Middenbeemster. 

Oud-stamboekinspecteur Dirk Reijne verwacht morgen schapen van topkwaliteit op de Midwinterkeuring in de Beemster. ARCHIEFFOTO

’Vergrijzing slaat toe
bij schapenhouders’
Keuring trekt fokkers uit hele land ✱ ’Beesten van hoog niveau’

Mike Deutekom
m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl

Barsingerhorn ✱ Met 66 ingezon-
den dieren is de midwinterkeuring
van het Texels Schapenstamboek in
Noord-Holland en de schapenstu-
dieclub Beemster en omstreken van
morgen bepaald niet de drukste
ooit. ,,De vergrijzing onder het le-
denbestand van het Texels Schapen-
stamboek zie je terug bij het aantal
inzendingen’’, zegt (mede)organisa-
tor Dirk Reijne. 

Bij de Beemster Ruiters worden morgen 66 schapen gekeurd. ARCHIEFFOTO
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Den Helder ✱ Nog maar net van
start en nu al een prijs. Piet
Warmerdam uit Den Helder en
de broers Peter en Kees Zonne-
veld uit Julianadorp zijn trots. 
De bloembollenkwekers zitten
in de nieuwe coöperatie NLG
Holland, samen met zeven colle-
ga’s. NLG kreeg gisteren de
eerste Martien Zandwijk Prijs
van branchevereniging KAVB
Bloembollencultuur.
Met het lanceren van de website
nlg.holland.nl is de coöperatie
deze week officieel van start
gegaan. NLG at voor Natural
Living & Growth Holland en is
voortgekomen uit het praktij-
knetwerk Natuurlijk Leven,
Natuurlijk Telen. De coöperatie
bestaat uit negen duurzame
bloembollenbedrijven in Noord-
Holland.
De deelnemers geven volgens de
jury elk op een eigen manier
invulling aan verduurzaming
met als uitgangspunt het telen
van bloembollen met respect
voor mens en natuur. De deelne-
mers wisselen onderling kennis
uit en delen hun kennis ook
actief met collega’s.
Voorzitter Kees Stoop van het
Milieuplatform Bloembolen:
,,Het is bijzonder dat negen
bedrijven zo intensief samen-
werken en ook zo open commu-
niceren met hun collega’s. Ze
promoten verduurzaming op
basis van hun enthousiasme en
ervaring - en dat werkt aansteke-
lijk.”
Bloembollencultuur vernoemde
de prijs naar de oprichter en
eerste voorzitter van het Milieu-
platform Bloembollen, de in
2013 overleden Martien Zand-
wijk uit Noordwijk.
De prijs bestaat uit een sculp-
tuur van glaskunstenaar Linda
van Huffelen. 
Het stelt een bloembol in blank
en geel glas met een lichtgroene
scheut voor. Ook Cock Hulse-
bosch uit Schagerbrug, Nico
Blokker (Sint Maartensvlotbrug)
en Johan Huiberts (Sint Maar-
tensbrug) zitten in de coöpera-
tie.
De coöperatie houdt op 15 april
een informatiedag over ecologi-
sche bloembollenteelt (Ruige-
weg 39, Sint Maartensbrug, 13.30
uur).

Zeehond van
Petten naar
Ecomare
Petten ✱ Op het strand van
Petten is donderdagochtend een
zeehond aangetroffen. 
Dat meldt de politie van Scha-
gen op Facebook. De lokale
strandvonder heeft het dier, in
overleg met de politie die ter
plaatse kwam, meegenomen
naar Egmond. 
Ecomare Texel komt het dier
later in Egmond ophalen om het
daar verder te verzorgen.

Net van start en
nu al een prijs


