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Leeuwarden, 26  augustus 2012 

Geacht College, 

Betreft: Pingjumer Gulden halsband 

 

Namens de provinciale commissie van de landelijke erfgoedvereniging Heemschut, ook wel Bond 

Heemschut, vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Bond Heemschut  is een vereniging, die  streeft naar behoud van het cultuur historische erfgoed in het 

algemeen. In dit geval betreft het  de Pingjumer Gulden Halsband: Middeleeuwse dijklichamen ten 

zuiden van de oorspronkelijke Marneslenk, rond Pingjum. Dit stelsel van dijklichamen is ook  en vooral 

bekend als de Pingjumer Gulden halsband.  Het is algemeen bekend dat zowel de provincie Fryslân als 

ook uw gemeente in hun verschillende nota’s  de betekenis van deze dijk erkennen. 

 Deze dijk is van belang in de ontstaansgeschiedenis van het zeekleigebied (ten noordwesten van 

Bolsward).  Tot aan Bolsward liep de Marneslenk als zee-ader, vergelijkbaar aan de Middelzee . Rond 

deze zee-ader  zijn de eerste dijken gebouwd. Aan de zuidkant van die zee-ader ontstaat dan een stelsel 

van dijken rond Pingjum (tot aan Witmarssum)  die nu bekend is als de Pingjumer halsband.  Dit stelsel 

van dijken of “ de dijk” ligt nog steeds zeer herkenbaar in het landschap. Voor een deel is het – zover wij 

weten –  in eigendom van een of meerdere agrariërs maar ook van uw gemeente.  Voor een ander, klein 

deel is de dijk afgegraven.  

Heemschut vraagt u de in de verschillende nota’s aan de dijk erkende betekenis om te zetten in een 

feitelijke cultuurhistorische erkenning.  Naar ons idee kan dit door de dijk van een formele status te 

voorzien, bijvoorbeeld door hem op te nemen in uw gemeentelijk monumentenregister. Als  start 

daarvoor  vragen wij u uw medewerking te verlenen voor een nader historisch, archeologisch onderzoek 

naar die dijk(en).  Dat zou kunnen door  het laten uitvoeren van een quick-scan, waarvan de kosten 

beperkt zijn.  

Tot ons genoegen hebben wij geconstateerd dat ook een groep zeer betrokken bewoners, 

vertegenwoordigd in de Werkgroep Pingjumer Gulden Halsband, pogingen in het werk stellen om niet 

alleen het cultuurhistorisch erfgoed te bewaren, te bewaken voor verder verval, maar tevens te 

ontsluiten en verder te ontwikkelen in samenhang met andere bijzondere “ monumentale”  fenomenen 



uit dit gebied.  Deze werkgroep opereert zo begrepen wij namens de Verenigingen van Dorpsbelang van 

de dorpen, die in en aan het  gebied liggen.  Het initiatief van de werkgroep ondersteunen wij van harte.   

Graag zien wij uw reactie op onze verzoeken tegemoet. 

 

Vriendelijk groet, 

De  provinciale commissie erfgoedvereniging Heemschut 

namens deze 

Sj. Wieringa, technisch adviseur. 

 


