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Scholierendebat Alleen over de wolf laaien de emoties op

IS Russische kalifaatkinderen mogen wel terug naar huis

PadelMexicaanse tennisvariant moet ouderen trekken

Onderzoek Heeg wil zich warmen met oppervlaktewater
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Jorwert | Stichting Nijkleaster heeft
voldoende financiële toezeggingen
gekregen om bij Hilaard een nieuw
klooster te realiseren.DeClassis Frys-
lân en de Protestantse Kerk in Neder-
land subsidiëren de bouwplannen
met 200.000 euro: een ton van de lan-
delijke kerk en een ton van de Friese
classis. Het kloosterproject wordt nu
gefaseerd uitgevoerd.

Nijkleaster presenteerde in 2017
de ambitieuze plannen voor een
nieuw klooster in de monumentale
boerderij Westerhûs bij Hilaard. De
pioniersplek, onderdeel van de pro-
testantse gemeente Westerwert-
Mantgum, had tot 1 april van dit jaar
om 4,7 miljoen euro te verzamelen.
Dan zal namelijk het voorlopig koop-
contract van de boerderij definitief
worden.

Eind vorig jaar zagen het bestuur
vanNijkleaster en de kerkenraad van

Westerwert-Mantgumaankomendat
het niet zou lukken om het miljoe-
nenbedrag bij elkaar te krijgen. Toen
werd plan B uitgedacht, waarin de
verbouwing van de boerderij in fasen
wordt uitgevoerd. Daarvoor is in eer-
ste instantie 3,1miljoen euro nodig.

Op de classisvergadering van fe-
bruari was het besluit voor de subsi-
dieverlening al genomen, maar zo-
wel de classis als de landelijke kerk
wildeneerstmetNijkleasterdoorpra-
ten over de precieze status van de
plannen. Dat gebeurde woensdag-
avond, waarna zowel de classis als de
landelijke kerk hebben aangegeven
dat niets de subsidieverlening meer
in de weg staat.

Afgelopen maanden besloten ook
tien Friese PKN-gemeenten fors te in-
vesteren in Nijkleaster. Dat deden ze
naar aanleiding van een oproep van
de classis eind vorig jaar om ‘dood
geld’ in de kloosterboerderij te ste-
ken. De stichting is in gesprek met
nog twintig gemeenten die het pro-
ject mogelijk willen ondersteunen.

Nu er voldoende zekerheid is, zal
de boerderij worden aangekocht en
gerestaureerd, maar het aantal
wooneenheden en gastenkamers in
het nieuwe klooster wordt gehal-
veerd om te bezuinigen op de ver-

bouwkosten. Die zullen in een later
stadium alsnog worden aangelegd.
De uiteindelijke totale kosten zullen
hoger uitvallen dan de eerder ge-
raamde 4,7 miljoen doordat de ver-
bouwingniet in eenkeer kanworden
uitgevoerd.

Nog een gat
Na de aankoop moet het bestem-
mingsplan nog door de gemeente
worden gewijzigd, vertelt HinneWa-
genaar, pionierspredikant voor Nij-
kleaster. ,,Daar staan zeker zes we-
ken voor. Als er geen vertragende

procedures op komen, kunnenwena
het vogelbroedseizoen echt van start.
In juni beginnenwe danmet de sane-
ring, aansluitend gaan we verbou-
wen.”

Volgens Wagenaar is er nu nog
een gat 450.000 euro om tot de beno-
digde 3,1miljoen te komen. ,,Maar de
twee ton van de classis en de landelij-
ke kerk zit daar nogniet bij, omdat ik
nog niks zwart op wit heb gezien. Zo-
dra dat ookecht definitief is, danheb-
benwenogmaar 250.000 euro nodig.
Dat zal zeker lukken.”

Classispredikant Wim Beekman

is verheugd dat de classis Fryslân en
de landelijke kerk kunnen helpen
om de kloosterboerderij te realise-
ren: ,,Het is een echt Fries project. Ik
heb goede hoop dat Nijkleaster
straks ook iets zal betekenen voor de
regio. Het klooster kan een broed-
plaats worden van pastorale en the-
ologische ervaring. Omliggende ker-
ken die nu soms moeite hebben om
nieuwe ambtsdragers te vinden kun-
nen van daaruit ondersteund wor-
den.”
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Nijkleaster kan gefaseerd gaan bouwen

• Kloosterboerderij Nijkleaster
in afgeslankte vorm van start

• Classis en PKN steken samen
200.000 euro in het project
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Nijkleaster gaat de monumentale boerderij Westerhûs bij Hilaard tot kloosterboerderij verbouwen. Foto: Marchje Andringa

Veel Leeuwarders zullen het niet meer weten, maar de gemeente Leeu-
warden is na 54 jaar nog niet vergeten dat ooit een openluchtbad was
gevestigd op de kruising van de Drachtsterweg en de Aldlânsdyk. Ter
herinnering wordt nu het laatste deel van de voormalige Badweg – de
weg die liep van de Verlengde Schrans tot het openluchtbad – in ere
hersteld. Het pad tussen het Raaigras en de Drachtsterweg krijgt nu
officieel de naam Badwegsend. De naamgeving komt er op initiatief
van voormalig raadslid Piet van der Wal (PAL GroenLinks), die in 2014
een voorstel hiervoor indiende. Deze week stelde het college de naam
officieel vast. Tegelijkertijd wordt het kleine stukje Badweg dat de
oude naam nu nog draagt, bij de Verlengde Schrans, omgedoopt tot
Oude Badweg.

Openluchtbad niet vergeten

10

Het weer vandaag
Gemiddeld in Fryslân


