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Onderwerp: behoud kerkje Grou, Kievitstraat 3/5 als gemeentelijk monument
Leeuwarden, 4 april 2017

Geacht College, geachte leden van de Raad
Erfgoedvereniging Heemschut staat bekend om haar inzet voor de bescherming van cultuurhistorisch
waardevolle objecten en gebieden. De Friese commissie van Heemschut heeft recent een melding gekregen dat een waardevol pand, een kerkje in Grou aan de Kievitstraat 3/5, wordt bedreigd met sloop. Wij
dringen er bij u op aan om op korte termijn een onderzoek te starten om deze kerk aan te wijzen als
gemeentelijk monument en zo te redden van de slopershamer.
Wat is de waarde van de kerk?
Deze kerk is een recht gesloten zaalkerk uit 1939 met de traditionalistische kenmerken van die tijd. De
kerk is ontworpen door architect G. Van der Zee uit Bolsward. Naast de kerk ligt de begraafplaats en er is
nog steeds een directe relatie tussen die twee. De kerk is ook in gebruik voor diverse maatschappelijke
activiteiten van de Grousters. Ook het bij de Grousters geliefde Wilhelminapark, ontworpen door Gerrit
Vlaskamp, ligt er direct naast (Voor dit park heeft de raad van Leeuwarden recent een opknapbudget van
615.000 euro beschikbaar gesteld). Tegenover de kerk ligt de dubbele dienstwoning (Kievitstraat 2-4) en
het raadhuis van Idaarderadeel (A.J. Kropholler, 1943). Alleen dit laatst genoemde pand aan de Stationsweg 1 is een rijksmonument. Deze panden, allen in traditionalistische stijl, vormen samen met het
Wilhelminapark en het kerkhof een cultuurhistorisch waardevolle en herkenbare plek in Grou net buiten
het beschermde dorpsgezicht. Maar van enige bescherming is – uitgezonderd het rijksmonument – geen
sprake. Er gaan geruchten dat de kerk plaats zal maken voor een appartementengebouw.
De erfenis van Boarnsterhim harmoniseren
In de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn geen gemeentelijke monumenten aangewezen. Boarnsterhim is per 1 januari 2014 opgeheven en de dorpen ten zuiden van Leeuwarden, waaronder Grou, kwamen bij Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden heeft daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het
cultureel erfgoed van dit gebied gekregen.
Wij gaan ervan uit dat u de intentie heeft om het erfgoedbeleid van Leeuwarden, waar wel gemeentelijke
monumenten zijn/worden aangewezen, toe te gaan passen op het voormalig gebied van Boarnsterhim.
Maar dat duurt nog wel even. Veel nu onbeschermde panden kunnen daar niet op wachten, en zullen of
gesloopt worden of in goed bedoelde verbouwingen onherstelbaar hun karakter verliezen.
We willen u daarom verzoeken om zo snel mogelijk te gaan onderzoeken of het nodig is om gemeentelijke monumenten bij voorrang aan te wijzen op het voormalig grondgebied van de gemeente Boarnsterhim. Het lijkt ons noodzakelijk om alvast te starten met de inventarisatie van de meest beschermenswaardige panden.
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Eén van de potentiele gemeentelijke monumenten is naar onze mening de kerk aan de Kievitstraat 3/5 te
Grou. Om sloop te voorkomen, dringen wij aan op een onderzoek op korte termijn om tot aanwijzing als
gemeentelijk monument te komen en het pand als zodanig een bescherming te geven.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid om ons verzoek nader toe te lichten aan de verantwoordelijke wethouder.
In afwachting van uw antwoord,
Graag ontvangen we correspondentie hierover per mail aan ons secretariaat c.duim@hetnet.nl

Met vriendelijke groeten,
Namens
Erfgoedvereniging Bond Heemschut,
Heemschut Fryslân,
Paula C.L.Voorthuijsen
Voorzitter
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