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Uitgelegd wordt de rol van de Monumentenstichting Boarnsterhim in het initiatief en
het tot stand komen van de Startnotitie en het Programmaplan
“Hempensermeerpolder in beeld”.
In het nu voorliggende integrale programmaplan zijn de ideeën en voorstellen
verwerkt die tijdens de gesprekken met de betrokkenen naar voren zijn gekomen
uitgewerkt in concrete projectvoorstellen. In principe bestaat er voor iedere
genoemde voorziening inhoudelijk veel draagvlak.
Het uiteindelijke doel is: Verbetering van de mogelijkheden om kennis te maken
met het unieke gebied van de droogmakerij, het gebied te bezoeken en te
beleven, met respect voor de aanwezige vaak kwetsbare waarden.
Gemeente Leeuwarden is, bij monde van Isabelle Diks en Leo van der Laan,
enthousiast over het programmaplan en bevestigen ook de bijzondere waarden van
de droogmakerij.
Al discussiërend over het plan worden aanvullende ideeën en suggesties
aangedragen om het plan nog completer te maken.
o Toepassing met hologram / holografie
o Energieopwekking in Himpenserpoldermole
o Energie(fiets)route tussen molen en toekomstige energie-campus
Schenkenschans
o Scholen (o.a. Stenden / NHL) betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van
het programmaplan
Achterliggende gedachte is dat alle maatregelen en voorzieningen elkaar gaan
versterken en uiteindelijk een totaalplan ontstaat met een aantrekkende werking
waarbij elke bezoeker geïnformeerd en gefascineerd wordt door de bijzondere
waarden van de polder en haar geschiedenis.
Belangrijk is dat het verhaal van de droogmakerij duidelijk wordt verteld. Rondom de
polder zal met veel informatie de bijzondere waarden van de Hempensermeerpolder
duidelijk gemaakt moeten worden.
Met hulp van een nog op te zetten project “natuur en zorg” van de VNG zou een deel
van het plan mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Isabelle Diks heeft over dit
initiatief deze week een bespreking met wethouders van diverse gemeenten en De
Friesland Zorgverzekeraar. Dhr. Silvo Thijssen (dir. Staatsbosbeheer) is een inleider
bij dit overleg. Isabelle Diks brengt plan als mogelijk project daar naar voren.
Het voorstel om de droogmakerij voor te dragen tot Gemeentelijk Monument zijn
zowel Isabelle Diks als Leo van der Laan het zeer mee eens.
Een aanvraag voor deze status zou gezamenlijk door Staatsbosbeheer en
Monumentenstichting gedaan kunnen worden.
Leo van der Laan stuurt de betreffende erfgoedverordening gemeente Leeuwarden
per email naar Kees.
Allen zijn het eens dat het bekend maken van de nieuwe monumentenstatus en de
perspresentatie van het programmaplan een gezamenlijke actie kan zijn.
De PR afdeling van de gemeente Leeuwarden zou dit kunnen organiseren.
Kees maakt een kort verslag van het overleg.
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