
 
 

 
 

Voortgang Polderpark begin oktober 2018 
  
In het najaar van 2017 werd in de DOP (Dorps Ontwikkelingsplan Project) het 
idee aangedragen om de omgeving rondom de jeu de boules  banen bij de 
entree van de Bijenkorf nog wat verder aan te kleden. 
 
In negen van de tien gevallen zit er altijd een idee tussen dat aan de 
roemruchte walvisvaartperiode van Oudesluis uit het verleden is verbonden. 
En de harpoen komt dan onvermijdelijk ook ter sprake. 
 
Het is bepaald niet eenvoudig om zo’n ding op de kop te tikken en als je het 
eindelijk gevonden hebt dan is er altijd weer de geldkwestie. Uiteraard staan 
enige prachtige exemplaren opgesteld op o.a. Terschelling en 
Schiermonnikoog, maar die krijg je helaas niet zomaar mee. 
Na vele omzwervingen is Danny van Luijk, die ook in het project zit, er eentje 
tegengekomen, helemaal in Rusland! Danny komt daar geregeld voor zijn 
werk. Helaas kon die optie niet doorgaan omdat alleen het transport al € 4700 
zou gaan kosten en dan komen belastingen en andere kosten er nog bij. 
 
Uiteindelijk heeft hij er een gevonden, nota bene bijna om de hoek! Op de 
linker foto is te zien hoe Danny de harpoen aantrof bij Metaalhandel Vos in 
Den Helder, die de harpoen kosteloos aan Oudesluis heeft geschonken. De 
harpoen is van het type “kanon harpoen” die rond 1840 werd ontwikkeld. De 
harpoenpijl wordt aan de voorkant in de loop van het kanon gestoken en op 
zee afgeschoten op het doel, net als met een geweer. Voor de walvisvaart 
werd een punt  met weerhaken gebruikt en bij latere uitvoeringen werd in de 
punt een granaat gemonteerd die explodeert als de harpoen het doelwit is 
binnengedrongen. We zullen er nooit achter komen op welke walvisvaarder 
onze harpoen heeft dienstgedaan. 
 

                                 

 
Goed te zien op de foto is ook de verwaarloosde staat van de harpoen, zodat 
er ook nog gezandstraald en geconserveerd moest worden. De firma 
Teerenstra in Den Helder wilde dit eveneens kosteloos voor ons doen en op 
de foto rechts is het resultaat kort na de conservering te zien. 
Zolang de harpoen nog niet geplaatst kon worden mocht het in de 
tussenliggende tijd in de opslag van Gemeente Schagen staan. 
 
Intussen werd met vereende krachten eerst nog een robuuste sokkel bij de 
ingang van de Bijenkorf door Danny van Luijk, David van Luijk, Piet de Moel en 
Cor Bijl gemaakt.   
  
Eind september is de harpoen door Danny, samen met de Gemeente Schagen 
vanaf de opslag vervoerd naar haar eindbestemming bij de Bijenkorf en aldaar 
bij de entree gemonteerd, nu voor altijd niet meer naar de zee gericht en 
geheel onklaar gemaakt! 
  

                                          
 

Op dit moment wordt er ook nog naarstig gesleuteld aan de begroting voor de 
herinrichting van de Multifunctionele Ruimte (MFR) van de Bijenkorf en voor de 
aanleg van een wandelpad tussen de Ruigeweg en de twee historische 
molens. 
 
Daarover later meer, dan is er ook meer nieuws te vertellen over de beplanting 
en andere voorzieningen in het park.      


