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Scheve toren Hegebeintum
wordt vastgezet in betonblad
PIER ABE SANTEMA ding die de stichting verplicht moet

inhuren. De archeologen moeten
kijken of er bij het graafwerk rond de
toren op de terp belangwekkende
spullen tevoorschijn komen. Als dat
niet zo is, blijven de kosten beperkt
tot enkele duizenden euro’s. Moch-
ten er bijzondere vondsten gedaan
worden, dan loopt de rekening snel
op, aldus Bakker.

De stichting is momenteel bezig
de werkzaamheden bestekklaar te
maken, waarop drie aannemers mo-
gen inschrijven. De gunning vindt
plaats in de tweede of derde week
van juni, waarna de werkzaamheden
een of twee weken later starten. De
omgevingsvergunning van de ge-
meente en de vergunning van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed zijn inmiddels rond.

De snel scheefzakkende toren
wordt als het ware vastgezet in het

blad van een betonnen tafel. Rond
de toren wordt een gleuf gegraven
van 1,5 meter breed en 80 centimeter
diep. Daarin komen boorpalen die
de ‘tafelpoten’ vormen. Op de palen
komt een 70 centimeter dik ‘tafel-
blad’ te liggen. Deze betonlaag wordt
door gaten in de torenmuur gego-
ten, zodat de toren erin verankerd
wordt en niet verder verzakt.

Het is de bedoeling dat de helft
van de betonlaag er voor de bouw-
vak in ligt, de andere helft volgt daar-
na. Bakker gaat ervan uit dat de
werkzaamheden twaalf weken in be-
slag nemen, als er geen vertraging
optreedt door archeologische ont-
dekkingen.

Belangstellenden kunnen de kerk
tijdens de operatie bezoeken, onder
andere tijdens open dagen. Er komt
een schot met kijkgaten voor de to-
ren.

Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft
227.000 euro van de benodigde
250.000 euro bij elkaar. Er lopen nog
aanvragen voor extra financiën,
maar de stichting vindt het opge-
haalde bedrag voldoende om de
werkzaamheden niet langer uit te
stellen. ,,Desnoods moeten we ‘ta de
bûse’ uit de algemene reserve, maar
dat willen we natuurlijk liever niet’’,
aldus directeur Gerhard Bakker. Hij
hoopt dat de gemeente Ferwerdera-
diel nog wat extra geld op tafel legt.

Overigens komen er nog kosten
bij voor de archeologische begelei-

HEGEBEINTUM De werkzaamheden
om de scheefzakkende kerktoren
op de terp van Hegebeintum te sta-
biliseren, beginnen in de tweede
helft van juni.


