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,,Dit is het ideale moment.” Edwin
Wittink vertrekt uit Brandend Zand.
Jongeren met een beperking gaan er
stage lopen in de horeca. p 3, 11

Erkend voor zakentalent
RSG Wiringherlant is erkend als Vecon
Business School. Dat geeft de school meer
mogelijkheden om het ondernemerstalent
van leerlingen te herkennen en te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door inspirerende sprekers
naar de klas te halen en op excursie te gaan
naar tot de verbeelding sprekende bedrijven.
p5

WEERPRAATJE

Henk Cornelissen

Van strandweer naar
bevroren sloten: zo
verging het oktober 1908.
In Groningen werd het
van 1 tot en met 3
oktober 25,1, 26,6 en 27,4
graad. Den Helder
noteerde op 3 oktober
24,7 graad en dat is nu
nog altijd het oktoberrecord. Van 19 tot 26
oktober kwam het vooral
in het noordoosten
(uitgezonderd de 22e) tot

lichte, soms matige vorst.
Op de 21e oktober wees
de thermometer in
Groningen -6,9 graad aan.
Vanwege de droge lucht
(en dus veel zon) dooide
het in de nacht gevormde
ijs overdag niet weg. De
warmte van oktober
1908, die een paar weken
aanhield (Maastricht
noteerde op de 9e nog
25,0 graad), hing samen
met een hogedrukgebied
boven Midden-Europa. De
vrieskou later in de
maand werd veroorzaakt
door hoge druk boven
Scandinavië. Daardoor
ging de wind om naar
oost tot noordoost en
werd koude, continentale
lucht aangevoerd.
Oktober 2017 gaat dit
weekeinde nazomeren.
Zondag en ook maandag
loopt het kwik bij flink

Zaterdag trekken er nog
enkele wolkenvelden
over, maar er is ook
zonneschijn. De temperatuur loopt op naar 18 tot
19 graden en de wind is
matig uit het zuidwesten.
Op zondag en maandag
zijn er perioden met zon
en wordt het maximaal
21 of 22 graden. Voor de
tijd van het jaar zijn dat
bijzonder hoge temperaturen. De wind waait
matig uit het zuiden.
Dinsdag blijft het
waarschijnlijk droog,
maar er wordt wel iets
minder warme lucht
aangevoerd. De maxima
komen op 17-18 graden
uit. De wind waait uit het
zuiden en is matig.
Verdere vooruitzichten:

Overgang naar wisselvallig weer met geleidelijk
lagere temperaturen.

De bladkorven
zijn er weer
HOLLANDS KROON De

gemeente heeft op

Gemeente Hollands

Weerman Jan Visser

veertig plekken in
Hollands Kroon bladkorven neergezet. Wie de in
zijn tuin gevallen
herfstbladeren wil
opruimen, kan ze in een
van deze korven doen.
Drie jaar geleden deed de
gemeente dit voor het
eerst; sindsdien jaarlijks,
mede op verzoek van
inwoners. Volgend jaar
komen er meer, want het
systeem werkt goed. Het
bladafval wordt tot
compost verwerkt. Op de
gemeentelijke website
staat aangegeven waar
de korven zijn geplaatst.
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Weerverwachting voor
Wieringen en Wieringermeer tot en met dinsdag:

Nazomers
weekeinde

Los nummer: € 1,30

wat zon op naar waarden
boven 20 graden.

Ook aan binnenkant van de Havendijk wordt gewerkt
DEN OEVER De werkzaamheden aan de Havendijk in Den Oever, vorige week begonnen, trekken veel bekijks. Ook aan de binnenkant van
de dijk zijn de eerste vorderingen van het miljoenenproject zichtbaar. Omdat de dijk aan deze kant niet kan worden verbreed in verband
met de bebouwing, wordt hier damwand in de grond gedrukt, met vier damwandplanken tegelijk, die door het trilblok wel apart kunnen
worden behandeld. Het materiaal wordt aangevoerd vanaf het haventerrein op de Oude Zeug, waar een depot is ingericht.

Ruilen in randmeergebied
WIERINGERMEER Tien boeren, de
provincie, het rijk en Nuon ondertekenen aanstaande woensdag een
overeenkomst voor een kavelruil.
Het gaat om 310 hectare in het voormalige zoekgebied voor het Wieringerrandmeer. ,,De grond gaat terug
naar landbouwondernemers die

daarmee weer helemaal klaar zijn
voor de toekomst,” aldus gedeputeerde Jaap Bond. De ruil maakt ook
nog een rij windturbines van Nuon
mogelijk.
Om het randmeer te kunnen aanleggen kocht de provincie 550 hec-

Rechtszaak over Windpark
Wieringermeer loont
Monitoren dode
vogels hoeft niet
Adrie van der Wel
DEN HAAG Een besparing van ruim
een miljoen euro. Dat is het resultaat van een rechtszaak die Windcollectief Wieringermeer en enkele
andere exploitanten van Windpark
Wieringermeer hebben gevoerd bij
de Raad van State.

De Raad vernietigde woensdag enkele eisen in de natuurvergunning
die aan de bezwaarmakers was verleend door het ministerie van Economische Zaken.
ONTERECHTE EIS Het ministerie eiste
dat de exploitanten van het Windpark Wieringermeer gedurende

minstens vijf jaar zouden monitoren
hoeveel beschermde vogels sterven
door de wieken van de windmolens.
Die eis vonden de exploitanten onterecht. Bovendien zou dat de exploitanten zwaar op kosten jagen.
Ze berekenden een kostenpost van
ruim een miljoen euro. De Raad van
State heeft die eisen nu geschrapt.
De vogelsterfte hoeft in de toekomst
niet continu te worden bijgehouden.
Volgens de Raad erkent het ministerie van Economische Zaken zelf dat
de vogelsterfte zal meevallen. Dat
blijkt uit onderzoek.
MEER KENNIS Het monitoren van
de vogelsterfte is volgens het ministerie ook uitsluitend is bedoeld
om meer kennis te krijgen over de
daadwerkelijke hoeveelheid slachtoffers. Maar de Raad vindt dit geen
goede reden om de exploitanten
daarvoor zwaar te laten betalen.

tare op. Daarvan heeft ze nu een
derde deel over. Het project heeft de
mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang
beperkt. Daarom is na de stopzetting ervan, eind 2010, bepaald dat
de grond wordt ingezet voor agrarische structuurverbetering.

Steun en waardering
Wieringer Molens
HIPPOLYTUSHOEF De vereniging de
Wieringer Molens heeft tienduizend
euro in ontvangst mogen nemen van
de vereniging De Hollandsche Molen. Het bedrag is bedoeld voor de
vervanging van het wiekenkruis
van molen De Onderneming in Hippolytushoef. De symbolische cheque werd vorige week vrijdag uitgereikt
tijdens
het
jaarlijkse
Molenfeest van De Hollandsche
Molen.

Een dag later was het opnieuw prijs
voor de vereniging. Tijdens de Molencontactdag van de Noord-Hollandse Molenfederatie kreeg De
Wieringer Molens de Molenprijs
als blijk van waardering voor de
opleiding van vrijwillige molenprijs en andere inspanningen. Ook
werd oud-voorzitter Evert Busser
geroemd voor zijn 25-jarige inzet
voor de beide organisaties. Aan de
Molenprijs zijn een oorkonde en een
geldbedrag van 250 euro verbonden.

