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Geachte mevrouw Aleida,

In de brief van 1 december 2014 verzoekt  u ons om te reageren op het voornemen van de rijksdienst
voor het cultureel erfgoed (RCE ) om de boerderij Hearewei 6 te Pietersbierum  af te voeren van de
(rijks)monumentenlijst. De boerderij is op 23 juni 2014 getroffen door een brand en heeft daarbij
forse schade opgelopen.

Erfgoedvereniging Heemschut betreurt het dat de boerderij Hearewei 6 te Pietersbierum  wordt
afgevoerd van de monumentenlijst.  De door de rijksdienst aangevoerde  redenen om de boerderij af
te voeren kunnen wij niet goed rijmen met het voornemen van de eigenaar  om de reeds voor de
brand gestarte restauratie door te zetten.  Het  afvoeren van de boerderij van de monumentenlijst
zal volgens ons de verdere restauratie van de boerderij mogelijk  frustreren en kan tot gevolg hebben
dat de boerderij geheel wordt gesloopt.  De sloop van deze historisch stelpboerderij zal volgens ons
niet alleen het verlies betekenen van een boerderij zelf, maar ook van een voor het landschap
karakteristiek icoon.  Het is een feit dat name ook in de provincie Friesland veel historische
boerderijen in hun voortbestaan worden bedreigd.  Alleen dat gegeven al  is voor ons reden om de
RCE  i.q. de minister te verzoeken  het voornemen tot afvoering van de monumentenlijst te
heroverwegen. Wij vragen de RCE af te willen zien van het voornemen om de boerderij af te voeren
en gezien ook de restauratie van de  boerderij de monumentenstatus van de boerderij te blijven
handhaven. Volgens ons is ook na de brand bij de boerderij nog steeds sprake van voldoende
monumentale onderdelen, zoals enkele plafondschilderingen in het woonhuisgedeelte en de
bijzondere dakkapel op het woongedeelte.

In het voornemen van de RCE om de boerderij van Pietersbierum af te voeren van de
monumentenlijst kunnen wij ons ook om een andere reden moeilijk vinden.  Het voorval in
Pietersbierum toont grote gelijkenis met dat van de boerderij in Vrouwenparochie.  Met dat verschil
dat de boerderij in Vrouwenparochie bij de zware storm van oktober 2013 zwaar is beschadigd.
Gelet het feit dat de RCE geen reden ziet om de boerderij in Vrouwenparochie af te voeren  van de
monumentenlijst, dringen wij bij de RCE aan het voornemen om de boerderij in Pietersbierum  af te
voeren van de monumentenlijst te heroverwegen.

Wij verzoeken u onze in deze brief verwoorde bezwaren tegen afvoering van boerderij Hearewei 6 te
Pietsersbierum  aan de RCE i.q. de minister over te brengen.  Hiervoor zijn wij u erkentelijk.

Met hoogachting,

w.g.
J.A.F. A. Timmermans,
voorzitter Erfgoedvereniging Heemschut, commissie Fryslân.


