
Boer Jan Dijkttra en zijn vrouw op de (te b
smalle) wrg. Àlle.bomcn aan belde kanten 7

mocten vcrdwfnen. Wat overblijft ls een
triji llnt, mét \,vat huizcn er langs.

De Friese atcheoloog l. Elsinga stett
zich hevig tË weer tegen dit voorneínen,
omdat de terp van Foudsurn één van
de oudste en best bewaard gebleven
terpen van Friesland is.

lntlom cèntrum

In Brantgum stopten wij in het in-
tieme dorpscenEum, onder de eeuwen-
oude kastanfes, waaronder de jeugd uit
de drie dorpen 's avonds bijeen komt..
Dat doen de jonge boerenzoons en de
meisies al sinds mensenheugenis, met
de giize kerk van Brantgum op de
achtetgrond, Wanneer de wegverbre-
ding doorgaat, zullen de bomen uit
Brantgum veÍd$riin€r. tlet dorp zal
dan nog bestaaa uit een rij huizen,
waar langs ecn grijze autoweg loopt. Met
eer. zeer gevaadijke rvegversmalling er
in... n.l. bij de kerkhofmuur, die
niet mag worden gesloopt.

Ook in lVaaxers zagen wij de rij
bomen, die aan de wegverbteding ten
offer zal vallen. Hier zal wél een stuk
van het ketkhof verdwijnen, wat enkele
boerenfarnilies zeer betreuren.

Rondwcj b or

Jan Dijkstra liet ons ook de land-
bouwweg berijden, waarovér volgens
dc bewoÍrers gemakkelijk een rondweg
kaa wotden aangelegd, Die rondweg
zou precies één kilometer langer wor-
den, rnaar de drie dorpskernen onbe-
schadigd laten. Ook aan de westkant
van de dorpen zolu eern rondweg kunnen
worden aangelegd, waaÍvoor zo zeilan
Dijkstra, de boeren graag grond ter
beschikking willen stellen. Die rond-
weg.tou van de oude dorpsweg weer de
rustige weg van vroeger rrakén, waar-
over geèn gemotoriseerde vakantie-
ganger§ mecf voortÍazen.

Bcgrlfpcn I

Dat idee vaa die rondweg is natuur-
lijk niet nieuw voor de boeren.
_ ,rNeemt u de nieuwe w€g van
Leeuwarden aaar Holwerdr',- zegt
,rmeestef" Verhoef. /

- Die loopt langs a I I e dorpen voorbij,
langs Hijum, Hallurn, Ifarrum, Fer-
werd en Blija, hoewel déàr toch ook
een- oude weg door de kommen liep.

Waarom begreep men het daai zo
goed, en waarom wil rnen het hier aiet

L
Een stuk vrn de rondweg om de
dorpen, waarvoor de boeren
grond ter beschikklng wlllen
stellen, ligt er al ln de vorm Yan
deze landbouwweg, die gemak-
kelijk verbreed kan worden.

begrijpen?

Van.í668drtecrt deze poort, dlc toegang
teeÍt tot dG trotc hoeve van de Harinxma's.
De poort ls pas gerestaureerd en zal r
bèhouden blijven. ?
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