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Politicus knokt al jaren voor
stop bij oorlogsmonumentstop bij
ATZE JAN DE VRIES

ogsmonumen

Inbreuk op het
landschap zou
te groot zijn,,In monumint moast besjen kinne’’,

zegt hij, thuis in Balk. Dat is nu niet
goed mogelijk. Het gedenkteken
staat vrijwel naast de provinciale
weg N928 (Suderséwei), waar het ver-
keer met een snelheid van 80 kilo-
meter per uur voorbij rijdt. Even stil-
staan en uitstappen kan niet.

Op 17 december 1942 stortte in de
weilanden bezuiden Ypecolsga een
Britse Lancaster neer, na een nachte-
lijk luchtgevecht. De zeven beman-
ningsleden kwamen om. Hun na-
men staan op het monument, even-
als die van Jacob Nagelhout, een ver-
zetsman uit Woudsend, die op 15
april 1945 sneuvelde bij een vuurge-
vecht bij de Wellebrug.

ChristenUnie-man De Boer was
nog wethouder van de voormalige

ATZE JAN DE VRIES

BALK Politcus Ynze de Boer pro-
beert al zeker tien jaar het oorlogs-
monument tussen Balk en Woud-
send toegankelijk te maken voor
publiek. Tevergeefs.

gemeente Gaasterlân-Sleat toen hij,
ergens in de periode 2001-2006, de
zaak aankaartte bij ambtenaren van
het Provinsjehûs. Het exacte jaartal
weet hij niet meer, wel herinnert hij
zich de uitkomst: ,,We soene derop
weromkomme as de provinsjale dyk
oanpakt wurde soe.’’

De verwachting was dit vrij snel
zou gebeuren, maar het werd uitein-
delijk pas 2012. Najaar 2011 zette De
Boer nog eens druk, nu in zijn rol
van statenlid. Hij stelde vragen aan
het college van gedeputeerde staten.
Antwoord: Er komt in de berm een
eenvoudig, ongeveer 150 meter lang
voetpad tussen het monument en
de dichtstbijzijnde parkeerstrook.

Maar toen het werk aan de weg
klaar was, lag er geen voetpad. En
evenmin een parkeerstrook, zoals
De Boer liefst wil. Hij vuurde daarom
nog tweemaal vragen af op GS.

Dat wilde aanvankelijk geen stop-
plaats vanwege de kosten en de be-
perkte ruimte. In tweede instantie
reageerde het college dat er binnen
het budget van het wegwerk nog wat
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geld over was. Een parkeerplek met
een ondersteunende damwand was
toch haalbaar. Uiterlijk in 2013
moest het klusje gepiept zijn. ,,Waar-
bij ons streven is een en ander ge-
reed te hebben voor 4 mei in ver-
band met Dodenherdenking’’,
schreef de provincie.

Intussen onderhield De Boer in-
tensieve contacten met de gemeente
Súdwest-Fryslân. Daar was toenma-
lig wethouder Wigle Sinnema hem
terwille. Er kwam een nieuwe vari-
ant: een voet- annex fietspad tussen
kruispunt Waterloo en het monu-

ment, over boerenland. Dat idee
sneuvelde volgens de politicus toen
de betrokken eigenaar wel bereid
bleek om de benodigde grond te ver-
kopen, maar niets zag in een con-
structie met een recht van overpad.

Tot overmaat van ramp bleek ver-
volgens ook het plan voor een par-
keerplaats in de berm – met verstevi-
ging en een hekwerk om te voorko-
men dat bezoekers in de sloot tuime-
len – onhaalbaar: de inbreuk op het
landschap is volgens de welstands-
commissie te groot. De gemeente
Súdwest-Fryslân lijkt vooralsnog
niet van plan dat advies te negeren.

En zo is het monument zomer
2014 nog altijd ontoegankelijk. De
Boer speelt komend najaar zijn laat-
ste kaart uit: ,,Ik sil ynsprekke yn de
gemeentlike riedskommisje. Dêr lis
ik de bal del. Dy moat der no mei rê-
de.’’ Gedeputeerde Sietske Poepjes
zegt dat er nog altijd geld is voor de
parkeerplaats. Zij acht bestuurlijk
overleg nodig tussen provincie en
gemeente. ,,Der moat in oplossing
komme.’’
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