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Erfgoedverordening 

Toezegging gedaan door : Wethouder Sinnema 
Omschrijving toezegging: 
N.a.v. agendapunt 8 Erfgoednota en Subsidieregeling Cultureel Erfgoed wordt toegezegd 
een 20-tal gemeentelijke monumenten als voorbeeld aan te dragen en te onderzoeken of 
de “Pingjumer Halsband” als gemeentelijk monument kan worden aangewezen. 
Datum schriftelijke reactie : 22 januari 2013 
. 
“Pingjumer Gulden Halsband” 
Bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten willen we steven naar het behoud van 
cultuurhistorische waarden. De lijst moet een doorsnede worden van de cultuurhistorie in 
onze gemeente. Het streven is echter wel om vooral de parels eruit te lichten. Dat de 
“Pingjumer Gulden Halsband” cultuurhistorische waarden heeft staat buiten kijf. En dat het 
een parel is, is ook duidelijk. Het is namelijk een zeer oud dijklichaam (geschat op 900 jaar 
oud), aangelegd om Pingjum te beschermen tegen de zee toen er nog geen zeedijk was. 
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Deze “halsband” is gedeeltelijk nog in het landschap te zien, maar staat wel erg onder druk 
van de agrarische activiteiten in het gebied. Op meerdere plaatsen loopt de verhoging 
gewoon door de weilanden. Aanwijzen tot gemeentelijk monument zou je dus zeggen. 
De “halsband” is op dit moment beschermd in het bestemmingsplan voor het buitengebied 
van de vml. gemeente Wûnseradiel. Hierdoor moet er voor wijzigingen aan het dijklichaam 
een aanlegvergunning worden aangevraagd. Op deze wijze kan de gemeente sturend 
optreden. Probleem is echter de handhaving hierop. Het is namelijk ontzettend lastig voor 
de afdeling Handhaving en Toezicht om dit in de gaten te houden. Wanneer de “halsband” 
een gemeentelijk monument wordt, blijft dit even lastig en de bescherming wordt niet 
beter! 
Het aanwijzen tot gemeentelijk monument heeft voor de feitelijke bescherming van de 
Pingjumer Gulden Halsband dus geen meerwaarde. Het zal echter wel een meerwaarde 
hebben voor de beleving van dit stukje cultureel erfgoed in de gemeente. En beleving die 
overigens al aardig inbed, want er lopen diverse (toeristische) projecten voor het sterker 
onder de aandacht brengen van deze “halsband” en verder onderzoek naar de geschiedenis 
van de dijk en zijn omgeving. Aanwijzing tot gemeentelijk monument zal de aandacht voor 
deze parel in het landschap dus versterken en daarmee een positieve invloed hebben op de 
cultuurhistorie in dit gebied. 
Het zal echter nog wel een flinke klus worden om de totale “halsband”, die vele kilometers 
lang is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Er zijn vele eigenaren bij betrokken die 
er allemaal anders over kunnen denken. Het communicatietraject zal dan ook extra 
aandacht moeten krijgen. De gemeente is overigens ook één van de eigenaren. 
 
Het is uiteindelijk aan het college van B&W om het traject voor aanwijzing wel of niet op te 
starten. 
 
Conclusie: 
Het is te billijken om de “Pingjumer Gulden Halsband” aan te wijzen tot gemeentelijk 
monument, hoewel de huidige bescherming er niet door wordt verbeterd. 


