
 Open Monumentendag  
zaterdag 11 september 2021 

De Open Monumentendag 2021 zal ver-
moedelijk nog enigszins beperkt worden 
door de invloed die het Coronavirus heeft 
op de samenleving. Onze werkgroep Cul-
tuurhistorisch Erfgoed DFM is er niettemin 
in geslaagd een interessante OMD te reali-
seren.   

In 2021 staan in de Fryske Marren de mo-
numenten in ons landschap centraal. Wie 
Lemmer passeert en op weg gaat naar Balk 
ziet aan de horizon diverse kerktorens 
staan. Dit beeld is bepalend voor het vlak-
ke landschap van onze gemeente.  

De monumenten van weleer die in de Frys-
ke Marren bewaard zijn gebleven voor het 
nageslacht zijn vooral kerken, adellijke sta-
tes, voorname huizen van kooplieden, 
boerderijen en een aantal molens en klok-
kenstoelen.  

Bijzondere aandacht verdient de Klokken-
stoel van Ruigahuizen, die gelegen is aan 
de rand van de Gaasterlandse bossen. 
Oorspronkelijk stond hier een kerkje, dat al 
door de geschiedschrijvers in 1421 werd 
genoemd. Het gebouw werd in 1721 gete-
kend door Jacobus Stellingwerff. Op de 
tekening heeft Stellingwerff een vrij van de 
kerk staande klokkenstoel met schilddak 
afgebeeld.  

 

In streken waar weinig werkgelegen-
heid was, trokken de mensen weg en 
waren de overblijvers niet in staat de 
kerk voor afbraak te behoeden. Er 
rest slechts een klokkenstoel op het 
kerkhof van Ruigahuizen, gelegen op 
een terpachtig terrein aan de Tsjerk-
hofleane aan de westzijde van het 
dorp. Wie deze klokkenstoel, gelegen 
in een oase van rust, bezoekt, kan af 
en toe nog het gefluister horen van 
Welmoed, en haar Agge, de zoon van 
het Wite Wiif fan it Rûchhuster Bosk.   

 

Wij hebben een mooie tocht voor u 
uitgezet in het Lânskip fan de Fryske 
Marren die u onder meer voert langs 
gebouwen c.q. gevels die zo kenmer-
kend zijn voor het Friese landschap. 

De Werkgroep Cultuurhistorisch Erf-
goed DFM nodigt u uit om een kijkje 
te nemen bij of in de monumenten die 
onze gemeente rijk is en wenst u een 
inspirerende Open Monumentendag 
2021.  

 
U bent  van 11:00-16:00 uur welkom in/bij:  

Akmarijp:  

*Klokkenstoel. Fjildwei 21 

Bakuizen: 

*Wandschilderingen Belgische vluchtelingen 
WOI. Havenstraat 4  

Balk:  

*Raadhuis, voormalig recht- en gemeentehuis. 
Dubbelstraat 2 

Bantega: 

*Klokkenstoel. Middenweg 165 

Harich:  

*Idske Poppe Sathe, Kop-hals-rompboerderij en 
beeldentuin. 15:00 uur: Presentatie restauratie 
door  Bram de Smit . Lorbuorren 3 

* PKN Kerk en toren Harich. Lezing restauratie 
door Wytse Bouma om 13:30 uur. Stinsenwei 18. 

Joure: 

*Kerktoren Hobbe van Baerdt kerk. Midstraat 67 

Lemmer: 

*Rondje Dok. Oud Kerkhof 1 

*NH kerk  en toren.  Kerkhof 1 

Nijemirdum: 

*Toren. Lycklamawei 18 

*Molen ‘t Zwaantje, Sânfeartsdijk nabij nr.1 

Oudemirdum: 

*Bezoekerscentrum Mar en Klif . Tentoonstelling 
historie Landschap ZW Friesland. De Brink 4 

Rijs: 

*Vredestempeltje Rijsterbos. Marderleane      
*Slottuin. Freule van Swinderenlaan 

Vervolg z.o.z. 
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