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Súdwest stemt in met ‘lelijke’ stop bij monument
ELIZABETH VOGELZANG
WOUDSEND De gemeente Súdwest

Fryslân geeft toch toesteming voor
een stopplaats bij het oorlogsmonument tussen Balk en Woudsend.
De gemeente doet dit, ondanks een
negatief advies van de welstandscommissie. Die vindt dat het landschap te veel geweld wordt aangedaan.
In een weiland naast de provinciale weg N928 (Suderséwei) staat een
gedenkteken voor gevallen geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Op
17 december 1942 stortte in de landerijen zuidelijk van Ypecolsgea een
Engelse bommenwerper neer. De

plek was tot 1952 het graf van vijf van
de zeven bemanningsleden.
Er kwam een monument waar ook
de naam van Jacob Nagelhout op
werd gezet. De verzetsman uit
Woudsend kwam in 1945 om bij gevechten bij de Wellebrug.
Vandaag de dag raast het verkeer
er met 80 kilometer per uur langs.
Even stilstaan en uitstappen is onmogelijk. Het is Ynze de Boer een
doorn in het oog. ,,Sa’n monumint
hat gjin sin asto net lêze kinst wat
der opstiet.’’
De ChristenUnie-politicus probeert al een jaar of twaalf het oorlogsmonument toegankelijk te maken voor publiek. ,,Geweldich dat it
no dochs klear komt’’, reageert hij.

Ynze de Boer strijdt al lang voor een stopplek bij Het monument.
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Plannen variërend van verplaatsen, paadjes langs de weg tot een
stopplaats bij het monument sneuvelden stuk voor stuk. Laatste optie

die voorlag was een idee voor een
parkeerplaats in de berm. Een hek
moest voorkomen dat bezoekers de
sloot in tuimelen. De provincie - die

eigenaar is van de weg - had geld
klaarliggen voor de stopplek.
Welstandscommissie Hûs en
Hiem schoot het idee echter af. Het
hek zou te massief en te groot zijn in
vergelijking met het monument.
Súdwest-Fryslân besloot daarom in
eerste instantie geen vergunning te
verlenen voor de aanleg.
De gemeenteraad vond dat burgemeester en wethouders het welstandsadvies naast zich neer moesten leggen. Zij doen dat nu alsnog.
Het college ziet geen betere alternatieven en besluit op maatschappelijke reden af te wijken van het welstandsadvies. Als alles meezit is de
stopplek voor de dodenherdenking
op 4 mei aangelegd.

