
 

 

 

 
 

 

 
Jaarverslag 2015 van de Commissie Fryslân 

 
Commissie per 31-12-2015 
Mw. Drs. P.C.L. (Paula) Voorthuijsen (waarnemend voorzitter), mw. C. (Carla) Duim (secretaris), dhr. 
R (Ruud) Saarloos, (penningmeester), mw. M.C. (Marloes) Eskens MA (PR-adviseur), dhr. S. (Sjolle) 
Wieringa, dhr R. (Rienk) Broers, dhr. G. (Gertjan) Timmer en mw. C. (Claudia) Versloot.   
 
In 2015 heeft een aantal veranderingen in de commissie plaats gehad. Jan de Kroon en Rudolf 
Wielinga hebben na vele jaren hun werk voor de commissie beëindigd. Medio 2015 heeft voorzitter 
Ap Timmermans afscheid genomen. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen Paula Voorthuijsen. 
Ook Mirjam Stuurman nam afscheid. Claudia Versloot kwam vanaf eind 2015  onze commissie 
versterken. De functie van voorzitter is vacant.  
 
Platform 
Heemschut Fryslân vindt onderdak in het Monumintehûs Fryslân aan de Emmakade 59 te 
Leeuwarden en maakt deel uit van het “Platform Fryske Monuminte-organisaasjes”, waarin alle op 
provinciale schaal opererende erfgoedverenigingen samen werken. Dit monumenten-forum komt 
drie tot vier keer per jaar bijeen.  
 
Activiteiten 
In 2015 heeft de Friese commissie meerdere keren vanuit haar kennis en ervaring steun verleend aan 
lokale groeperingen of bewoners in hun streven naar bescherming van lokaal cultureel erfgoed.  
Daarnaast heeft de commissie bij gemeenten ambtelijk en/of bestuurlijk aangedrongen op 
handhaving bij monumenten die in zeer slechte staat waren. Met wisselend succes. Het ging om de 
deels afgebrande boerderij Pietersbierum (inmiddels gesloopt), het rijksmonument de Streek 27 in 
Kimswerd en het gemeentelijk monument de Hang in Laaxum. De gemeente Opsterland werd 
verzocht te handhaven ten aanzien van het pand Hoofstraat 116 te Beetsterzwaag.  
 
In de zomer werd de commissie gastvrij ontvangen in Molkwar voor een kijkje bij de historische 
havendam bij het voormalige sluisje met de vraag hoe we deze herinnering aan de Zuiderzeevisserij 
kunnen bewaren. Veel tijd en energie is dit jaar door Ap Timmermans besteed om tenminste één van 
de Hellingbaanflats in Leeuwarden in de wijk Schieringen, als bijzonder voorbeeld van woningbouw 
in de jaren van de wederopbouw,  te behouden. Eind 2015 ziet het ernaar uit dat deze energie 
tevergeefs is geweest.  
In september vond de feestelijke presentatie plaats van de resultaten rond de bescherming van de 
Pingjumer Gulden Halsband, waar onze commissie haar steentje aan heeft bijgedragen. De 
gemeente werkt verder aan een beheerplan en mogelijke aanwijzing als gemeentelijk monument.  
 
Excursie 
Op 30 mei is de jaarlijkse Friese excursie voor Heemschut georganiseerd. In het jaar van de 
wederopbouw werd de aandacht gericht op naoorlogse gemeentelijke monumenten in Drachten. 
Gastvrij werden we ontvangen bij Philips in het oude bedrijfsverzamelgebouw. De excursie is 
georganiseerd in nauwe samenwerking met Smelne’s Erfskip en de gemeente Smallingerland.  
 
 
 



 

 

Lezing 
Voor de Friese leden van Heemschut werd samen met de stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel een 
lezing georganiseerd over de Fries-Groningse architecten C.H. Eldering (1854-1932) en zijn kleinzoon 
H. Eldering (1915-1993) in de getransformeerde oude zuivelfabriek in Garyp( 11 mei) . De 
“bouwmeester” van deze transformatie gaf zelf uitleg over zijn praktische aanpak.  
 
Meldingen 
Een vijftal meldingen resulteerde in actie van de commissie,  van een brief aan de raad en/of het 
college tot aan een gang naar de rechter. Het betroffen:  

- Gevaar van aantasting oude es van Jardinga te Oosterwolde (is afgewend); 

- Gevaar voor aantasting beschermd dorpsgezicht Nes te Ameland; 

- Gevaar voor aantasting in de landgoederenzone van Beetsterzwaag bij de Wissel;  

- Afvoeren Gemeentelijke Monumenten van de lijst door gemeente de Fryske Marren (beroep 
Heemschut door rechtbank niet ontvankelijk verklaard!); 

- Verstoring Beschermd Stadsgezicht Leeuwarden door niet vergunde (vergunningvrij?) grote 
en opvallende technische opbouw op nieuwbouwpand. 

 


