Verslag excursie Boerderijenstichting Fryslân op zaterdag 21 mei
(door Piet Vellinga)
Met ruim 50 deelnemers hadden we weer een bijzonder geslaagde excursiedag, deze keer
langs naar wâldpleatsen rond de Burgumer Mar. Hans de Haan was er weer in geslaagd om
er een bijzonder programma van te maken. In het kader van het thema van dit jaar, de
wâldpleatsen, werden we geïnformeerd over de 3 typen, nl. de kop-romp boerderij, de
schouderboerderij en het Burgumer Mar type

We kwamen al direct in de sfeer tijdens de koffie in de prachtig gerestaureerde pronkkamers
van het monumentale voorhuis van het bekende Partycentrum de Pleats te Burgum
Ons eerste adres was de boerderij van Piet en Willie Hoekstra, Greate Buorren 42 te Garyp.
Na 23 jaar hard werken hebben ze van de totaal vervallen kop-rompboerderij met stookhut
weer een prachtige geheel gemaakt. Hierbij is met name het exterieur grotendeels intact
gebleven terwijl het woongedeelte op hun woonwensen is aangepast, echter zodanig dat de
oorspronkelijke structuur herkenbaar is gebleven. Het schuurgedeelte is werkplaats
geworden voor (hobby) botenbouw en metaalbewerking met als bijzonderheid een heuse
bioscoopachtige ruimte, met name bedoeld voor de kinderen. We waren onder de indruk
van wat er op creatieve wijze en met veel hergebruik van materialen aan werk verstouwd
was. Een prachtig geheel en een versterking voor het dorpsbeeld. Veel waardering en dank
voor de gastvrijheid die we mochten ervaren.

Vervolgens gingen we naar Sumar, Achterwei 5 voor bezichtiging van een prachtige kopromp boerderij, een rijksmonument uit 1864, nu ruim 5 jaar bewoond door Dierik en
Simmie Hofstede. Hoewel de vorige bewoners ook al het nodige hadden gedaan hebben ze
fors geïnvesteerd in de verdere restauratie van het exterieur met ondermeer de deels
vernieuwde rietgedekte schuur. Daarnaast is het interieur op bijzondere wijze voor wonen
en werken aangepast met een moderne inbouw in de schuur. Verrassend zijn de in
eigentijdse lichtkleurige materiaalgebruik van deze ingrepen in de bestaande structuur welke
zich heel goed aanpassen aan de bestaande karaktervolle ruimten. Heel bijzonder ook is de
grote en hoge keukenruimte waar het oude bintwerk sterk bijdraagt aan de sfeer.
Wat verder opviel is dat de architect met toepassing van glazen wandelementen en ramen
heel goed is geslaagd in het creëren van een geweldige ruimtelijke beleving van het geheel.
Familie Hofstede, hartelijk dank dit allemaal te mogen zien.

Na een prima en gezellige lunch in Herbergh De Parel in Eastermar bezochten we in
Harkema het Openluchtmuseum De Spitkeet voor een rondleiding en de thee. We kregen

een goede indruk van de erbarmelijke omstandigheden waarin de arbeiders in het verleden
met hun gezinnen leefden. Hierin kwam pas wat verandering door de woningwet 1901 die
deze slechte huisvesting verbood.
Tot slot van deze mooie zonnige dag werden we ontvangen door Hijltje en Melanie van
Abbema op Buwekleaster, It Kleasterbreed 2 te Drogeham voor bezichtiging van hun
prachtige grote kop-hals-romp boerderij, een rijksmonument uit 1780. De boerderij staat op
een oorspronkelijk premonstratenzer kloosterterrein. Ze wonen er nu 5 jaar en in die tijd
hebben ze fors geïnvesteerd door met behulp van een restauratie-aannemer een bouwval
voor een groot deel weer om te toveren tot een prachtig geheel. Het casco is inmiddels
gereed alsmede enkele karakteristieke kamers met gefigureerde wandtegels. De wandtegels
zijn vervaardigd in Harlingen. Bijzonder zijn de vele tableaus waaronder voorstellingen van
heldhaftige huzaren te paard. Verder diverse taferelen in en rond de schouw met als uniek
elementje het gluurglaasje vanuit de bedstee naar de keuken. Het echte verhaal is daarover
niet bekend maar het laat zich wel enigszins raden.
Binnenkort gaat de volgende bouwfase van start, namelijk het in de grote schuur inbouwen
van een 7-tal appartementen voor Bed en Breakfast of een daarmee vergelijkbaar gebruik.
Een passende herbestemming bedoeld om toch een zeker rendement te kunnen behalen.
Onderdeel van het complex is een grote, mooie en met veel zorg ingerichte tuin, het
oorspronkelijke kloosterterrein met enkele markeringspunten van de vroegere situatie. Na
de rondleidingen werden we door de van Abbema’s in de tuin getrakteerd op een hapje en
drankje. Een geweldige afsluiting van een mooie dag.
Familie van Abbema, heel hartelijk dank!

Tot slot
Alle drie bewoners hebben op hun eigen manier en naar eigen wensen hun boerderij
gerestaureerd en bewoonbaar gemaakt. Wat ze gemeen hebben is, en gelukkig nog velen
met hen, het grote enthousiasme waarmee ze met de grote klus zijn begonnen en vaak nog
(lang) niet klaar zijn en elk voor zich blij zijn met het resultaat. Maar ook belangrijk is dat de
directe omgeving de uitstraling van wat al dat moois biedt mee mag beleven. Het in goede
staat brengen en in stand houden van deze mooie “kathedralen” op ons Friese platteland is
een grote uitdaging. Wat fijn dat er nog velen zijn die dit durven aan te gaan.

Met grote dank aan Hans de Haan voor de voorbereiding van dit mooie programma daarbij
geassisteerd door Wiebe Hoekstra. Het was weer een bijzondere excursiedag.

