Beknopt verslag lezing en ledenvergadering 20 april 2022
Locatie: De Rank
Aantal belangstellenden: plm. 75
Lezing ‘De verdwenen Hortus van Franeker’ door Dr. Gerda van Uffelen, voormalig
collectiebeheerder van de Hortus Botanicus Leiden.
Rolf Bremmer opent de avond met een gedicht van Trinus Riemersma. Hij attendeert ons op
de Trinus Riemersma-dei die gehouden zal worden op 22 oktober dit jaar.
Dr. Gerda van Uffelen neemt ons mee naar de geschiedenis van Hortussen in Nederland en
daarbuiten. Dergelijke tuinen spelen een belangrijke rol in het universitair onderwijs. Van de
Hortus van Franeker, die opgeheven is in 1811 samen met de universiteit, is bar weinig
gedocumenteerd. Toch kunnen we wel een aardig beeld krijgen van hoe een Hortus er
destijds uitzag en welke planten er konden staan. In eerste instantie ging het om medicinale
planten zoals leverbloempje en vingerhoedskruid, die werden gebruikt bij de medische
opleidingen, maar ook aardige planten als anjers en meizoentjes kregen een plek. De lezing
geeft ons veel inspiratie voor een herleving van de Franeker Hortus.
Ledenvergadering (27 leden aanwezig).
1. Opening.
2. Het verslag van de vorige vergadering (te vinden op onze website) wordt ongewijzigd
aangenomen.
3. Bestuurswijzigingen.
Paul Zijlstra zal Max Popma opvolgen in het bestuur, Max blijft actief als adviseur. Dit
wordt met applaus ontvangen. Leoni Pietjou’s termijn als penningmeester loopt af, zij
wil nog een volgende termijn aanblijven. Wederom is er applaus.
4. Over het nieuwe Huishoudelijk Reglement zijn geen vragen of opmerkingen.
5. Jaarverslag en financieel verslag 2021; begroting 2022.
De kascommissie 2021 bestaat uit Paul Zijlstra en Harry van Velzen. Zij hebben de
stukken gecontroleerd en in orde bevonden, derhalve verlenen ze decharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid.
Voor de nieuwe kascommissie meldt zich Johan van Hout.
Voor het eerst is er een begroting opgesteld (voor het lopende jaar). Aangezien het
Historisch Centrum Franeker inmiddels op eigen benen staat speelt deze geen rol
meer in de financiën. Er zijn geen vragen en de begroting wordt akkoord bevonden.
6. Ontwikkelingen, o.a.:
◦ Project gevelstenen. Monumentenzorg pleit voor een plek in de openbare ruimte.
We onderzoeken of de stenen terecht kunnen op het Hortusterrein; de oude
kloostermuur is geen optie want deze is te kwetsbaar.
◦ Behoud van het werfgebouw Draaisma, het enige werfgebouw met smidse in
Friesland. We zetten alle zeilen bij om de smederij met inventaris te behouden.
Na intensieve gesprekken met o.a. de gemeente, de nieuwe eigenaar,
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Erfgoedvereniging Heemschut, de werkgroep Het Vliet en de Noorderschippers
wordt sloop van de werf voorlopig voorkomen.
Het parkeerbeleid van de gemeente houdt in dat inwoners op eigen terrein de
auto moeten parkeren. Dit leidt tot een wildgroei aan garagedeuren in het
straatbeeld. Ook de verbouw van Godsacker 1/3 wilde niet vlotten door een
gebrek aan parkeerplekken. Dat probleem is intussen opgelost doordat de
eigenaar parkeerplaatsen bekostigt bij een nieuw aan te leggen terrein bij de
Welkoop.
Behoud van de ‘Pijp van Vlietstra’. Het fabrieksterrein is opgekocht door een
projectontwikkelaar die er een woonwijk wil realiseren. Wij pleiten ervoor om de
pijp te laten staan.
Herinrichting stationsgebied. Dit project wil niet vlotten door onduidelijkheid over
de financiering.
Inventarisatie van karakteristieke panden. Het gaat om waardevolle panden die
geen rijksmonument zijn. Door plaatsing op een gemeentelijke lijst worden ze
beschermd tegen sloop. De gemeente wil de inventarisatie in de loop van dit jaar
gereed hebben.

7. Stimuleringsprijs ‘De Mispel’ en Stadsschoonheidsprijs.
Beide prijzen zijn nu één keer uitgereikt. Dit jaar is de Stadsschoonheidsprijs weer
aan de beurt, graag nominaties indienen vóór 1 juli. Peter Pottinga vraagt wat we
beogen met ‘De Mispel’. Deze is bedoeld als aanmoediging, de winnaar van vorig
jaar (de eigenaar van Godsacker 1/3) was er content mee.
8. Franicker.
Anne Nippel geeft een overzicht van de artikelen in het te verschijnen nummer 22 –
zoals over de geschiedenis van Draaisma’s werf en de fietscollectie Jellema. De
losse verkoopprijs gaat met 1 euro omhoog. Helaas moeten we Bruna missen als
verkooppunt.
9. Oproep actieve leden.
De leden worden van harte uitgenodigd om aan een werkgroep deel te nemen,
bijvoorbeeld om een ledenwerfactie op touw te zetten.
10. Rondvraag.
◦ Er is een vraag over terrassen, iemand stoort zich aan het feit dat enkele
terrassen de doorloop blokkeren. Het bestuur heeft ook terrassen op de agenda
staan, maar dan de lelijke bouwsels over de grachten. [nagekomen: deze komen
niet terug]
◦ Peter Pottinga stelt voor van de ijsbaan een parkeerterrein te maken. Paul Zijlstra
antwoordt dat het terrein bij Albert Heijn anders zal worden ingericht, met aparte
in- en uitgang. Lysbert Bonnema wijst op de parkeeroverlast door eilandgangers
waardoor bewoners soms lange tijd de eigen auto niet kwijt kunnen. Het bestuur
neemt dit mee in het gesprek met de wethouder.
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