
Activiteiten van de stichting 
Beroepsprocedure inzake de Campus Wyldemerk nabij landgoed Kippenburg
Op woensdag 22 april was de zitting van de rechtbank te Leeuwarden 
inzake de beroepsprocedure tegen de door gemeente Gaasterlân - Sleat ver-
leende tijdelijke vrijstelling voor de ‘Leef- en Leerplaats Wyldemerk’ nabij 
landgoed Kippenburg. Naast de Stichting Staten en Stinzen hebben nog een 
viertal belanghebbenden beroep tegen voornoemde vrijstelling ingesteld, onder 
hen Jonkvrouw A.M.J. van Panhuys, de eigenaresse van Kippenburg. Namens 
Stichting Staten en Stinzen voerde bestuurslid mr F.P. Doting het woord. In zijn 
betoog stelde de heer Doting dat gemeente Gaasterlân - Sleat in casu proce-
dureel incorrect artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft toegepast. 
De gemeente na sluiting van de grasdrogerij voorts te gemakkelijk heeft ge-
kozen om ter plaatse wederom bouwwerken toe te staan. Een unieke kans om 
de omgeving van landgoed Kippenburg in oude luister te herstellen is derhalve 
gemist. Graag had Stichting Staten en Stinzen in deze prachtige natuurrijke 
omgeving meer visie van de gemeente gezien om te komen tot een historisch 
verantwoorde herinrichting van het gebied. Binnenkort hopen we de uitspaak 
van de rechtbank te mogen ontvangen.

Afscheid secretaris Sietske Inberg
Vanaf de oprichting van de stichting Staten en Stinzen is Sietske Inberg 
actief geweest als secretaris. Namens onze stichting heeft zij zich bijzonder 
ingezet voor het projekt van het informatiebord voor het Jelsumer Binnenpaed 
waaraan Dekemastate te Jelsum ligt. Haar accuratesse en gedrevenheid voor 
het werk van het secretariaat hebben wij zeer gewaardeerd.
Sietske heeft aangegeven om als secretaris te willen stoppen. Het bestuur 
betreurt haar beslissing en bedankt haar heel hartelijk voor haar belangrijke 
bijdrage aan het werk van de stichting. Haar opvolger hopen wij u in de 
volgende nieuwsbrief voor te stellen.

Franke Doting en Rita Mulder-Radetzky 
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De Stichting Staten en Stinzen heeft als doel de bekendheid van de staten en 
landhuizen in Fryslân te vergroten en het bezoek te bevorderen. Daarnaast wordt 
gestreefd naar een klimaat waarin behoud en beheer vanzelfsprekend is. 
Stichting Staten en Stinzen, Postbus 137   8900 AL Leeuwarden   058 266 66 17  
info@statenenstinzen.nl      www.statenenstinzen.nl  
Redactie Nieuwsbrief: Franke Doting, Rita Mulder-Radetzky en Frouke Feijen (BYLD) 

De Klinze Oudkerk

Fryslân Topattractie in Nederland
Voor veel Nederlanders is Fryslân een contrast met thuis. Prachtige weidse landschappen, 
maar ook bossen en houtwallen, gezellige dorpjes en steden, attractieve routes voor 
varen, wandelen en fietsen en een relaxte sfeer. Fryslân kent een grote variatie en dat 
dicht bij huis. De topattracties van Fryslân zijn de Wadden, de Friese Meren, de Elfsteden, 
de 4 Nationale Parken en 2 Nationale Landschappen. Geen grootschalige attracties zoals 
de Efteling dus, maar wel heel attractief voor bewoners en bezoekers. De tegenwoordige 
toerist is steeds meer op zoek naar authenticiteit en bezinning. Daar sluit het Friese aan-
bod naadloos op aan. De Friese Staten en Stinzen voegen zich daarin op een natuurlijke 
wijze en dragen bij aan dit gevarieerde palet. Helaas zijn er vele verdwenen, maar zij die 
de tand des tijds overleefden staan er vaak schitterend bij. Wie Fryslân echt wil beleven 
wil er meer van weten. Bijvoorbeeld over wat deze Staten en Stinzen vertellen van vervlogen 
tijden, hun sfeer proeven. Het gaat om “beleven”. Fryslân beleef je écht! 
Het zorgvuldig behouden en beheren van Staten en Stinzen is dus niet alleen van belang 
uit oogpunt van monumentenzorg. Toeristisch zijn ze de pareltjes in het Friese landschap 
en verrijken ze dorpen en steden. Door deze pareltjes aaneen te rijgen tot één samen-
hangende parelsnoer komen ze nog beter tot hun recht. En zo is het ook met de Friese 
Staten en Stinzen: met toeristische routes wordt samenhang aangebracht en wordt de 
beleving vergroot. De Stichting Saten en Stinzen spant zich in om op deze wijze de toe-
gankelijkheid van het Friese culturele erfgoed te vergroten. Subsidies van overheden, 
fondsen en sponsoren maken het ons daarbij mogelijk die routes te voorzien van infor-
matie en bebording. Dat vergroot de beleving van Fryslân als Topattractie in Nederland.
Paul van Gessel, directeur Fryslân Marketing en bestuurslid St. Staten en Stinzen

Landgoed Kippenburg Oudemirdum



ZOMER 2009
activiteiten

De agenda loopt tot het najaar van 2009.

Dan verschijnt een nieuwe nieuwsbrief met een actuele agenda.

v Schierstins, Veenwouden
Foto-expositie Geertjan Plooijer met oude technieken; o.a. kust en keuken
van 22 mei t/m 19 juni 2009 
Openingstijden: di. t/m za, 13.30-17.00 u.
Zie voor meer informatie: www.schierstins.nl
 

v Dekemastate, Jelsum
April t/m oktober
Expositie de 2 schilderlevens van Douwe van der Heide
Openstelling zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 uur.
Juni / Juli / Augustus  
23 juni t/m 13 september: 6 middagen per week geopend  (dinsdag t/m zondag)
Picknickarrangementen of high tea in de tuin van Dekema State.
Gesloten: De state kan gesloten zijn vanwege andere activiteiten zoals huwelijksvoltrekkingen.
Zie voor meer informatie: www.dekemastate.nl

v Epema State, IJsbrechtum
In juli en augustus zijn er op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur rondleidingen door Epema State. 
De kerk van IJsbrechtum wordt hier ook bij betrokken. Toegang gratis.

v Fogelsanghstate, Veenklooster
Het museum is geopend voor publiek van 30 april t/m 31 oktober
di. t/m za 10:00 -17:00 uur en zo.13:00 -17:00 uur.

v Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
t/m 1 november: manifestatie ‘Scherven en Geluk’
Zie voor meer informatie: www.princessehof.nl

v Fries Museum, Leeuwarden
t/m 13 september 2009.
Expositie ‘Soms is geluk heel gewoon’. De architectuur van W.C. de Groot.
Deze architect heeft veel gebouwen ontworpen in Friesland. Hij is de ontwerper van het gebouw 
van Martenastate in Cornjum (1900), een charmant ‘slot’ met een toren met ui-vormige spits.

v Bezoekerscentrum Uniastate, Bears
8 mei t/m 30 augustus: tentoonstelling ‘Kantklossen op Uniastate’ in de kerk van Bears.
ORGELFIETSTOCHT langs 3 monumentale kerken & orgels 
Start op 5 juli om 14.00 uur in de Mariakerk te Mantgum
Laat u eens verrassen door het sublieme orgelspel vanTheo Jellema.
Zie voor meer informatie: www.uniastatebears.nl

U vindt hier een keuze uit de activiteiten die deze zomer plaatsvinden 

op en rond de Friese staten. Voor informatie over openingstijden en 

dergelijke raadleegt u de website. 

v Documentatiecentrum STATEN EN STINZEN geopend
Op vrijdag 17 april jl. opende voorzitter Bilker van Stichting Staten 
en Stinzen het Informatie- en Documentatiecentrum over 
Staten en Stinzen in Fryslân. Het Informatie- en Documentatie-
centrum is gerealiseerd in het kerkje van Bears, waarin tevens 
het bezoekerscentrum van Uniastate is gehuisvest.
Het bestuur van Stichting Staten en Stinzen is ingenomen met 
dit documentatiecentrum. Bij deze willen wij het bestuur van 
Uniastate nogmaals dank zeggen en complimenteren met de 
realisatie van dit prachtige documentatiecentrum. Als bestuur 
raden wij u dan ook van harte aan, om eens een bezoekje aan 
het Informatie- en Documentatiecentrum te Bears te brengen.  

v Museum Martena, Franeker
 Expositie ‘Hessel van Martena. Verrader van Friesland?’

Met deze titel is een expositie samengesteld in het Museum 
Martena in Franeker. Hessel van Martena was een beruchte 
Schieringer in de Middeleeuwen, toen twee groepen, de Schie -
ringers en Vetkopers elkaar naar het leven stonden. Hij werd als 
verrader gezien omdat hij de Saksische hertog te hulp riep. Na 
een leven van strijd en moord maakte hij in 1517 een pelgrims-
tocht naar het Heilige Land. Onderweg naar huis stierf hij op het 
eiland Rhodos.
De expositie schetst een beeld van deze beruchte Fries. In de be-
geleidende publicatie zijn twee bijdragen opgenomen, van M. 
Gerrits MA en bestuurslid drs. R.L.P. Mulder-Radetzky. Zij schreef 
over de geschiedenis van het Martenahuis.

v Tuinmanswoning Martenastate krijgt andere bestemming
De woning wordt een bed&breakfast-voorziening met theetuin 
en toeristisch informatiepunt, en wordt uitvalsbasis voor studenten 
van het AOC-Friesland, welke op het terrein van Martenastate 
werkzaamheden zullen uitvoeren.

v Museum ’t Ald Slot, Wergea
Gerestaureerde stijlkamers, ingericht met mooie stijlmeubelen 
geven een beeld van de inrichting en aankleding in de 17e, 18e 
en 19e eeuw. Tijdens een rondgang door het museum wordt de 
geschiedenis van het gebouw en de bewoners uiteengezet.
Openingstijden: �van 12 april t/m 25 oktober, 
    wo. t/m zo. 14.00 -17.00 uur   
    Zie voor meer informatie: www.aldslot.nl


