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Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Wierenga-van Hamsterborg (hierna: de Stichting) 

vergaderde in 2014 als gebruikelijk vijf maal, en wel op 18 januari, 10 april, 18 

juni, 3 september en 20 november. Alle vergaderingen vonden plaats op de borg 

Piloersema. 

 

Het bestuur van de Stichting was in 2014 als volgt samengesteld: 

- de heer J.G Knot (Groningen), voorzitter 

- mevrouw A.M. Wierenga (Ten Boer), secretaris 

- de heer K.L. Wierenga (Zuidhorn), penningmeester 

- de heer J. Jeltema (Groningen) 

- mevrouw I. Sportel-Wierenga (Midwolda) 

- de heer J.M. Boersma (Den Ham) 

- de heer E. Pool (Meedhuizen) 

- de heer M.K. Wierenga (Groningen) (aspirant-bestuurslid) 

 

De Vereniging Vrienden van de Hamsterborg (hierna: de Vrienden) werd ook dit 

jaar in de bestuursvergaderingen van de Stichting vertegenwoordigd door: 
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- mevrouw H.K. ter Veer-Franssens (Ezinge) 

- mevrouw C.M.E. Vermuë-Bos (Kommerzijl) 

 

Op 8 september overleed de heer Henk Hut. De heer Hut heeft veel betekend voor 

de borg. Jarenlang was hij de onmisbare hulp voor het echtpaar Wierenga. Na hun 

overlijden heeft hij vele jaren op eigen wijze kleur gegeven aan het boerderijge-

deelte van de borg. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Op 11 septem-

ber plaatsten de Stichting en de Vrienden een gezamenlijke rouwadvertentie in het 

Dagblad van het Noorden. 

 

Activiteiten 

Uiteraard heeft de Stichting ook dit jaar weer de nodige reguliere onderhoudswerk-

zaamheden uitgevoerd aan de borg, haar antieke inventaris en het terrein rondom 

de borg. Dit jaar werd onder meer de westkant van de borg en het tussenhuis ge-

schilderd. Bovendien werd een onderhoudsplan opgesteld, aan de hand waarvan al 

het schilderwerk de komende jaren planmatig kan worden bijgehouden.  

Arbor heeft haar jaarlijkse controle van de kastanjes op het borgterrein uitgevoerd 

en adviseerde over de herplant van de als gevolg van de storm in oktober 2013 

gesneuvelde bomen langs de ree en de singel. Landschapsbeheer heeft in de twee 

rondgangen het reguliere snoeiwerk rondom de borg uitgevoerd. 

 

WOZ 

Dit jaar heeft een nieuwe WOZ-waardebepaling van de borg plaatsgevonden. Zowel 

aan het aan de familie Soek verhuurde gedeelte als aan het deel dat bij de Vrien-

den in gebruik is, is een nieuwe WOZ-waarde toegekend. Hiervoor hebben diverse 

taxaties plaatsgevonden, die door de penningmeester uitvoerig met de gemeente 

Zuidhorn zijn doorgenomen. Uiteindelijk was het resultaat zeer bevredigend. 

 

Nieuw informatiebord 

Van de Vrienden kregen wij een prachtig nieuw ont-

worpen bord met informatie over de borg aangebo-

den. Het oude bord, dat bij de brug over de gracht 

stond, was al langere tijd aan vervanging toe. Het 

nieuwe bord is een ontwerp van mevrouw Wianda 

Keizer, kunstenares uit Den Ham. Het verdiende een 

prominentere plek en is daarom geplaatst langs de 

gracht op de plaats waar je, komend vanaf het par-

keerterrein, een prachtige eerste blik op de  borg 

kunt werpen. De onthulling van het bord vond plaats 

tijdens de jaarlijks door de familie Soek georgani-

seerde open dag, op 17 mei. Dank aan de Vrienden 

voor deze mooie geste. 

 

Aardbevingsschade 

De Stichting heeft zich dit jaar bij de NAM gemeld in verband met schade aan de 

borg die mogelijk het gevolg is van de aardbevingen in onze regio als gevolg van de 
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jarenlange gasboringen. Het gaat met name om scheuren in muren, zowel binnen 

als buiten. Een schadebureau van de NAM uit Akkrum is langsgekomen voor een 

inspectie en heeft van de uitkomsten daarvan een uitgebreid rapport opgemaakt. 

Hoofdlijn van het rapport: de meeste scheuren zijn niet door aardbevingen ont-

staan, maar daardoor wel verergerd. Wij delen deze conclusie niet en zijn hierover 

derhalve met de NAM in overleg getreden. Dit heeft nog niet tot enige uitkomst 

geleid, maar wordt zeker vervolgd. 

 

Nieuwe hekken 

Op het borgterrein zijn drie nieuwe 

houten hekken geplaatst: één bij de 

toegang tot het weiland, één bij het 

hengstenhok en één bij de zijschuur 

(zie foto). Het hout van de oude 

hekken was goeddeels vergaan, zo-

dat deze haast uit elkaar vielen. De 

nieuwe hekken zijn vervaardigd door 

de firma Kok uit Eelde. Ze zijn voor-

zien van een coating en bovendien is 

de naam ‘Piloersema’ op de hekken 

aangebracht. We zijn met het resultaat zeer tevreden en hopen dat deze nieuwe 

hekken weer jaren mee zullen gaan. 

 

Legaat 

De Stichting mocht zich dit jaar verheugen in de ontvangst van een legaat van me-

vrouw Frederika Koning-Wolters. Mevrouw Koning is geboren te Aduard, kwam in 

haar jeugd geregeld bij het echtpaar Wierenga op de borg en was lid van de Vrien-

den. Het legaat bestaat uit serviesgoed en enkele fotoboeken. Een glas en twee 

koppen met schotels zijn in de vitrinekast in de bibliotheek geplaatst. De fotoboe-

ken zijn in het archief opgenomen. De Stichting is mevrouw Koning zeer dankbaar 

voor dit legaat. 

 

Hermans Dijkstra 

Op 15 november bracht het bestuur van de Stichting een bezoek aan de boerderij 

Hermans Dijkstra in Midwolda. Onder het genot van een kopje koffie spraken wij 

over het reilen en zeilen met zowel de exploitanten als bestuursleden van de stich-

ting. Vervolgens werden we uitgebreid rondgeleid door de heer Jan Pieter Koers, 

onze contactpersoon uit het bestuur. Het was een geslaagde excursie: prachtig om 

de boerderij te kunnen bekijken en leerzaam omdat het exploitatiemodel van Her-

mans Dijkstra vergelijkbaar is met dat van Piloersema. Uiteraard hebben we een 

uitnodiging voor een tegenbezoek in Den Ham doen uitgaan. 

 

Complexbescherming 

Bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is door de Stichting complexbescher-

ming aangevraagd voor Piloersema. Deze complexbescherming houdt in dat ook 

het terrein rondom de borg – de eveneens 17e-eeuwse gracht, singel en tuin, ont-
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worpen door tuinarchitect Jan Vroom – de status van beschermd monument zou 

verkrijgen. Als gevolg hiervan zou dan wellicht ook voor het onderhoud van het 

borgterrein subsidie uit de BRIM kunnen worden aangevraagd. In het verleden is de 

complexbescherming, in onze ogen door een misverstand, niet goed geregeld. De 

borg stond oorspronkelijk foutief als boerderij in de monumentenregistratie ver-

meld. Toen dat is hersteld, is abusievelijk geen aandacht aan de status van het 

borgterrein besteed. Dat proberen we nu, vele jaren later, alsnog te herstellen. De 

procedure is echter nog lang en zal op zijn vroegst volgend jaar tot resultaat kun-

nen leiden. 

 

Fietspad 

Tussen de borg en het weiland loopt, over de grond van de Stichting, een gemeen-

telijk fietspad. Het is daar destijds met toestemming door de gemeente aangelegd, 

op voorwaarde dat het fietspad door de gemeente zou worden onderhouden. Als de 

schapen in het weiland lopen, bevuilen zij ook het fietspad, dat geen afrastering 

kent. Hierop worden de familie Soek en de leden van de boerderijcommissie van de 

Vrienden met enige regelmaat door gebruikers van het fietspad aangesproken. 

Omdat het onderhoud, inclusief de schoonmaak, van het fietspad echter de verant-

woordelijkheid is van de gemeente Zuidhorn, is besloten hierover met hen contact 

op te nemen. In diverse bijeenkomsten, waarbij namens de gemeente Zuidhorn 

wethouder H.A. Bakker en ambtenaar W. Westra aanwezig waren en Piloersema 

werd vertegenwoordigd door mevrouw Diny Rankenberg, de heer Wyncko Tonckens 

(beiden Vrienden) en de heer Jan-Ger Knot (Stichting), zijn diverse oplossingsmo-

gelijkheden in kaart gebracht: afrastering van het fietspad door middel van een hek 

of stroomdraad, het graven van een sloot, het opvoeren van de schoonmaakfre-

quentie of het plaatsen van waarschuwingsbordjes met het telefoonnummer van de 

gemeente voor het melden van klachten. Definitieve besluitvorming over de meest 

wenselijke maatregel zal in het volgende jaar plaatsvinden. 

 

Op de borg 

Op 17 mei vond als gezegd de jaarlijkse open dag van de familie Soek plaats op de 

borg. Het was een prachtige, zonovergoten dag. Open Monumentendag viel dit jaar 

op 13 september. Zoals ieder jaar was de borg op beide dagen toegankelijk voor 

het publiek, dat de weg naar de borg in groten getale wist te vinden. In en om de 

borg werd men rondgeleid door bestuursleden en andere vrijwilligers van zowel de 

Vrienden als de Stichting. 

 

Den Ham, 10 juni 2015. 

 

 


