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3STICHTING OUD SNEEK

In 2019 hoopt onze stichting opnieuw bij te kunnen dragen aan het opknap-

pen van een aantal panden in de binnenstad van Sneek. Veel aandacht zal 

uitgaan naar het verder bevorderen van wonen in- en boven winkels en het 

doet het bestuur goed om te weten dat dit ook bij de gemeente SWF een 

hogere prioriteit krijgt.

V O O R W O O R D

Evenals andere jaren wordt intensief gespeurd naar mogelijk “nieuwe” te 

restaureren panden. Positief om te melden is dat ook de goedlopende 

woningmarkt hier zijn werk doet en veel eigenaren zelf zorgvuldig investeren 

in het behoud en in goede staat houden van monumentale panden.

Zowel door de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente SWF als door 

onze stichting worden regelmatig adviezen gegeven aan monumenteneige-

naren. Er is in 2018 wederom  goed overleg geweest, zowel ambtelijk als 

bestuurlijk, met de gemeente SWF.

In 2018 heeft de Stichting Oud Sneek met name geïnvesteerd in haar 

bestaande panden en gewerkt aan het in optimale staat houden van het in 

haar bezit zijnde cultureel gebouwde erfgoed. Met name het Lemster 

Veerhuis en het Fluithuis zijn zorgvuldig geschilderd en technisch geheel 

nagekeken. In het Lemster Veerhuis wordt bovendien een nieuw apparte-

ment gerealiseerd.

Geert Jan Douma, Voorzitter

JAARVERSLAG 2018

Het Lemster Veerhuis en het Fluithuis.
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Voorzitter  de heer G.J. Douma

Vicevoorzitter de heer B.J. van den Broek

Secretaris  mevrouw T. Hendriksma-van Dijk

Penningmeester de heer P.A. Damstra

Leden  de heer E. Diekstra

   de heer M. Harkema

   de heer A.M. Muller

   de heer M.J. Seffinga

Het bestuur bestaat eind 2017 uit de volgende personen.

DOELSTELLING

Zij heeft ten doel: behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of 

ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot 

monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet 

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Kortweg gezegd zet de Stichting Oud Sneek zich in voor het behoud van het 

gebouwd cultureel erfgoed.

S T I C H T I N G  O U D  S N E E K

SAMENSTELLING BESTUUR 

De Stichting Oud Sneek is opgericht op 17 december 1964 .

54

Onder de Linden, Peperstraat

Naar aanleiding van het minisymposium "Oude panden nieuwe kansen" op 

4 februari 1999 is op initiatief van de Stichting Oud Sneek in samenwerking 

met de gemeente Sneek en de Vereniging van Sneeker Zakenlieden gestart 

met gesprekken over "wonen boven- en in winkels". Ondanks het wegvallen 

van de gemeentelijke subsidie is er voor gekozen om dit overleg voort te 

zetten en uit te breiden naar alle kernen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

OVERLEG OVER WONEN BOVEN WINKELS

Doel is het bespreken van de ontwikkelingen in Súdwest-Fryslân en het 

elkaar wederzijds informeren. Tevens wordt de stand van zaken met 

betrekking tot het jaarwerkplan van de Stichting Oud Sneek besproken.

Het overleg heeft in 2018 plaatsgevonden op 24 april en 13 november.

Tijdens een halfjaarlijks overleg met alle gesprekspartners onder voorzitter-

schap van de heer G.J. Douma wordt het onderwerp Wonen boven- en in 

winkels besproken. In 2018 heeft dit overleg plaatsgevonden op 24 april en 

13 november. De plaats van de heer Steringa is ingenomen door mevrouw 

Koster lid van de gemeenteraad van SWF voor het CDA.

VERENIGING HISTORISCH SNEEK

De gesprekspartners in dit overleg zijn:

 - mevrouw A. Koster  , namens de commissie Doarp, Stêd en Omkriten

 - de heer A. Blikman,  medewerker Monumentenzorg gemeente SWF

 - de heer R. Dijkstra   , Vereniging Ondernemend Sneek

 - mevrouw A. de Jong   , Annet de Jong Makelaardij

 - vertegenwoordigers van de  diverse Stichtingen in SWF

De SOS sponsort de VHS door een bijdrage te leveren t.b.v. de rubriek ‘WAT 

is dit, Waar is dit’ in het verenigingsblad De Waag van de VHS.

BESTUURLIJK OVERLEG

BESTUUR STICHTING OUD SNEEK

AMBTELIJK OVERLEG

Doel is elkaar wederzijds te informeren en standpunten uit te wisselen over 

lopende zaken. Dit overleg is op 24 mei 2018 geweest.

Eenmaal per jaar is er een gezamenlijk overleg met mevrouw S. van Gent, 

wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, leden van de gemeenteraad 

en de delegaties van de diverse stichtingen in Súdwest-Fryslân.

Twee keer per jaar wordt het zgn. ambtelijk overleg gehouden. Dit is het 

overleg tussen de medewerker monumentenzorg van de gemeente Súdwest-

Fryslân, de heer A. Blikman, en een delegatie van de besturen van de diverse 

stichtingen die actief zijn op het gebied van cultureel bebouwd erfgoed.

O V E R L E G

Het bestuur is op 3 april, 20 september en 11 december bij elkaar gekomen 

voor de bestuursvergadering. Op 5 juni heeft de Stichting haar jaarvergade-

ring gehouden.

De taken van het bestuur zijn verdeeld in een viertal commissies. De heren 

Muller, Harkema en Diekstra bemensen de commissie Onderhoud. De heren 

Muller en Damstra de commissie Aankoop, verkoop en verzekeringen. De 

heren Douma en Van den Broek de commissie Wonen boven winkels en het 

ambtelijk overleg. De heer Sefnga verzorgt de Publiciteit van de Stichting. 

Daarnaast is er regelmatig overleg van bestuursleden in verschillende 

samenstellingen om te komen tot een snelle onderlinge communicatie en 

voorbereiding. 

 Het bestuur wordt op bouwkundig gebied ondersteund door de heer Julle 

Troost.

STICHTING OUD SNEEK JAARVERSLAG 2018
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Samen met de heer Blikman van de gemeente en met ondersteuning van 

de heer Julle Troost – architect – en de heer Schild van de Stichting Oud 

Sneek heeft in 2018 een vervolg plaatsgevonden met de inventarisatie van 

de broekstukken en mannetjes.

W E R K P L A N   2 0 1 8

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van het Convenant inzake samen-

werking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân (voorheen gemeente Sneek) 

en de Stichting Oud Sneek is het werkplan 2018 opgesteld, waarin de 

volgende PROJECTEN zijn opgenomen. 

BROEKSTUKKEN EN MANNETJES

GROOTZAND 79

HOEK LEEUWARDERWEG / TWEEDE OOSTERKADE (FOTO ONDER)

 Er zit weer schot in de zaak nu de gemeente een plan van Friso in 

behandeling heeft genomen. De panden zijn in 2018 afgebroken.

 De bouwkundige toestand van de voorgevel, voornamelijk van het balkon, 

dat boven het trottoir hangt is een grote zorg voor de Stichting. De 

gevaarlijke situatie is aangekaart bij de gemeente. De Stichting wil het 

legaat van architect Van der Molen gebruiken als hulp bij het herstel.

MESSING HERDENKINGSPLAATJES

 Ook dit jaar zijn er weer enkele plaatjes aangebracht.

MEEUWENLAAN 33

STADHUISTUIN (FOTO BOVEN) 

 De ontwikkelingen in verband met de uitbreiding van het Stadhuis worden 

nauwlettend door de Stichting Oud Sneek gevolgd.

De Stichting Oud Sneek heeft dit pand opgeknapt. Het is een zogenaamde 

rug-aan-rugwoning  uit 1901 aan de Meeuwenlaan. Het pand is ondertus-

sen verhuurd.
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En de volgende rijksmonumenten:

 Grootzand 78

 Hoogend 15

 Hoogend 17

 Hoogend 17A

 Hoogend 19

 Hoogend 21

 Singel 90 / Kleine Palen 2A

 Suupmarkt 10

Het beheren van woningen in de 21e eeuw vergt een professionele aanpak. Het 

bestuur heeft derhalve het beheer en het klachtenonderhoud overgedragen aan 

Accolade. Het groot onderhoud van de woningen blijft in handen van het bestuur. 

De mutaties komen weer in handen van de Stichting, dit om toezicht te kunnen 

houden op goede huurders.

 
EIGENDOM

INSPECTIE EN ONDERHOUD

De Stichting Oud Sneek heeft aan het eind van het verslagjaar de volgende 

panden in eigendom:

  Meeuwenlaan 33

 Hoogend 13

De monumentenpanden worden in 2019 opnieuw geïnspecteerd. De bevindingen 

zijn vastgelegd in rapportages, die duidelijk aangeven wat er op welke termijn aan 

onderhoud moet gebeuren. Hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld.Voor het 

grote onderhoud zullen plaatselijke bedrijven worden ingeschakeld. Het overige 

onderhoud wordt in overleg door Accolade verricht.

BEHEER

E I G E N  W O N I N G B E Z I T

ONDERHOUDSPLAN

Verder is Dam Dakadvies gevraagd om per pand een rapportage te maken 

van de aanwezige dakbedekking en zinkwerk zodat van hier uit specieke 

reparatie- en onderhoudsopdrachten verstrekt kunnen worden. Deze 

rapportage is in 2018 ontvangen en van daaruit worden de werkzaamheden 

begroot en, na accordering van het bestuur, gepland.

In het laatste kwartaal van 2018 is daadwerkelijk gestart met het schilder-

werk van de panden Hoogend 13 en 15, respectievelijk het Lemster 

Veerhuis en het Fluithuis. Daarbij is de dakbedekking en zinkwerk van het 

Lemster Veerhuis vervangen. Het gevel metselwerk, met name de gestuka-

doorde rollagen boven de kozijnen in de voorgevel op de begane grond, zijn 

gerepareerd en weer op hun oorspronkelijke plaats teruggebracht. Aan de 

Er zijn in 2018 met name voorbereidende c.q. inventariserende  werkzaam-

heden uitgevoerd t.b.v. schilderwerk, dakbedekking en zinkwerk. Hier is veel 

aandacht aan besteed aangezien het veelal om onderhoudswerkzaamhe-

den gaat van rijksmonumenten. Ook is er bij enkele panden onderzoek 

gedaan naar de kwaliteit van het voeg- en metselwerk.

Voor speciek advies m.b.t. de kwaliteit van het schilderwerk is de rma Van 

der Feer gevraagd om per pand een advies rapportage te maken welke als 

leidraad dient voor het uitvoeren van de schilderswerkzaamheden. Op basis 

hiervan zijn een drietal schilderbedrijven in Sneek benaderd om offerte uit te 

brengen. De uiteindelijke opdracht is aan Sluyter Schilderwerken verstrekt 

voor de geoffreerde werkzaamheden.

Als basis hiervoor dienen de rapportages van de inspecties welke de 

monumentenwacht in 2016 per pand, in eigendom van Stichting Oud 

Sneek, gemaakt heeft. Deze inspecties vinden eens in de twee jaar plaats 

en in de rapportages wordt  uitvoerig en gedetailleerd omschreven welke 

onderdelen geadviseerd worden om onderhoud op uit te voeren.

achterzijde van het pand zijn de ramen op de 1e verdieping gerepareerd en 

op de 2e verdieping vervangen. Tevens is de koperen gevelplaat op het 

Lemster Veerhuis opnieuw gepolijst.

Bij het Fluithuis is het voegwerk hersteld en zijn er een paar gaten dicht 

gemetseld welke voorheen bedoeld waren voor een gevelkachel en C.V. 

ketel. Geheel onderin de zijgevel is een verroest ventilatie rooster vervangen 

door een meer solide stalen rooster in een bijpassende kleur. Boven in de 

gevel zijn de kapotte ruiten in de uitgaten hersteld en is in de goot aan de 

zijde van het Grootzand  het zinkwerk vervangen. Tevens is de hemelwater-

afvoer van het pothuis vervangen en zijn de nokvorsten en 2 rijen pannen 

daaronder aan de zijde van het Grootzand op nieuw vastgezet.
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En dat verhaal klopt. Aan het Kleinzand verrezen in de 18de en de 19de 

eeuw hoge en grote woonhuizen met allure. De oude, soms nog 

middeleeuwse panden gingen tegen te vlakte en er werden op de tamelijk 

smalle kavels nieuwe woningen gebouwd. Ook werden er oude panden 

voorzien van hogere voorgevels en uitbreidingen naar achter. Buiten de stad 

hadden de rijke kooplieden kunnen kiezen voor grotere kavels, maar men 

woonde toen toch nog het liefst in de binnenstad. Pas in de tweede helft 

van de 19de eeuw komen er ook grote woningen buiten de grachten. Aan 

de Stationsstraat bijvoorbeeld. Maar in de 18de eeuw voelde het wellicht 

toch veiliger om binnen de grachten te wonen. Het gevolg is dat de dure 

woningen toch een tamelijk smalle voorgevel hadden. De ruimte werd 

gezocht in de diepe tuinen. Het fraaist gedecoreerde pand van het 

Kleinzand is zonder twijfel nummer 42. Dit pand is in 1987 gerestaureerd 

onder auspiciën van de Stichting Oud Sneek. 

Het deftige woonhuis werd in 1790 gebouwd. De opdrachtgever was Folkert 

Crasburg. Hij stamde uit een familie van wijnkopers. Zelf was Folkert 

Crasburg apotheker, maar in sommige akten wordt hij ook aangeduid als 

koopman. Het een sluit het ander niet uit. Hoe dat ook ging het Folkert 

Crasburg zakelijk gezien voor de wind, want in Sneek stond hij bekend als 

een van de rijkste inwoners van de stad. En kennelijk was hij daar ook wel 

trots op. In 1790 liep hij op de plek waar hij woonde een nieuw woonhuis 

bouwen. Het ontwerp was gemaakt door de Sneker architect Auke 

 

Zoals aangegeven heeft de Stichting een aantal rijksmonumenten in haar 

bezit, waaronder aan “De Heerengracht van Sneek“ het Kleinzand nr. 42.

H I S T O R I E

Sinds een paar jaar starten de rondvaarten door de Sneker stadsgrachten bij 

het Fries Scheepvaart Museum. De schipper kan niet alleen goed varen, 

maar heeft ook een opleiding gehad van de Sneker stadsgidsen. Wanneer 

alle passagiers aan boord zijn, begint hij zijn verhaal steevast met: “het 

Kleinzand is eigenlijk de Heerengracht van Sneek. Hier stonden van ouds 

de grootste en mooiste woonhuizen, die werden bewoond door succesvolle 

Sneker kooplieden”. 

11

Bruinsma, die in de binnenstad van Sneek zijn sporen heeft nagelaten. 

Alleen al aan het Kleinzand tellen vijf panden, die door Bruinsma zijn 

getekend, namelijk de nummers 10 (nu Chinees Restaurant), 18 en 22 

(beide Fries Scheepvaart Museum), 42 en 60. 

Was het omdat Folkert Crasburg katholiek was, dat de versieringen zo 

zwierig zijn? We weten het niet. Het classicisme voerde de boventoon aan 

het Kleinzand, met de kenmerkende lijstgevels met frontons en strakke 

belijningen. Op nummer 60 zijn de decoraties als iets zwieriger, maar het 

uitbundigst zijn de versieringen van nummer 42: guirlandes, festoenen en 

acanthusloof omzomen de middelste vensters. Bij festoenen maakt de 

beeldsnijder een soort visuele grap, want hij laat ze als het ware door de 

kozijnhoeken weer naar buiten lopen. De speelse deftigheid wordt nog eens 

versterkt door het feit dat het middelste deel van de gevel iets naar voren is 

gehaald: een risaliet. Normaal wordt in een risaliet de voordeur geplaatst. 

Maar op de smalle kavel van nummer 42 kon dat niet. Wanneer de gang in 

het midden van het pand zou zijn geplaatst, zouden er aan weerszijden 

daarvan alleen heel smalle kamers gerealiseerd kunnen worden. Auke 

Bruinsma koos voor een slimme oplossing: een dubbele deur aan de 

linkerkant, met dezelfde omlijsting als het venster rechts en in het midden 

een uitbundig versierd raam. De symmetrie is daardoor op de begane grond 

enigszins verstoord, maar op de eerste verdieping wordt dat ruimschoots 

goedgemaakt. De allure wordt nog eens versterkt door een mezzanino-

verdieping, de klassieke blokjesfries, het fronton en het dwarse schilddak 

met twee schoorstenen, waardoor het pand aan de voorkant een enorme 

hoogte krijgt. 

Toen Crasburg in 1808 overleed, was zijn dochter Hendrina de enige 

erfgenaam. Zij was in 1806 was getrouwd met de uit Groningen afkomstige 

Willem Georg Warren. Hij viel met zijn neus in de boter, want zijn vrouw 

erfde niet alleen het woonhuis, maar ook het vermogen en de bezittingen 

(waaronder een boerderij in Scharnegoutum) van zijn schoonvader. In 

talloze notariële aktes komen we Warren tegen, waarin hij soms werd 

aangeduid als rentenier. Hij kon leven van zijn vermogen. Hij kocht en 

verkocht onroerend goed en stak zijn geld ook in leningen aan particulieren 

en bedrijven. Toen hij in 1842 stierf werden zijn bezittingen opgesomd: een 

woonhuis aan het Kleinzand 42, 44, 46 en voorts panden aan de Singel, 

Gedempte Pol, Zuidend, Galigastraag, et cetera. Ook had hij zogenaamde 

“woonkamers” in tal van Sneker stegen. Geen wonder dat hij kind aan huis 

was bij de Sneker notarissen. 

Na de dood van Warren en zijn weduwe woonden er andere welgestelden in 

deze fraaie woning. werd de woning. Zo werd het pand aan de eind van de 

19de eeuw bewoond door Hylke Kingma, die eigenaar was van de 

oliemolen Het Zwarte Paard aan de Oudvaart. Ook ds. Willem Banning 

heeft in het pand gewoond. Hij was hervormd predikant en beroemd als 

christen-pacist, die in de PvdA een grote rol speelde bij de zogenaamde 

“Doorbraak” na te Tweede Wereldoorlog. In de jaren na de oorlog werd het 

pand bewoond door meerdere gezinnen. Bij de restauratie in 1987 is daar 

ook voor gekozen. Op de begane grond en de twee verdiepingen heeft 

restauratiearchitect Van de Molen drie appartementen gerealiseerd. De 

gemeente Sneek had het pand in 1985 al gekocht, en vertrouwde de regie 

van de restauratie toe aan de Stichting Oud Sneek. Sindsdien is het weer 

een pronkjuweel van de stad. 

Meindert Sefnga
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PRESENTATIE STICHTING OUD SNEEK  

De website van de Stichting Oud Sneek is up to date. Verder wordt aandacht 

besteed aan social media. De Stichting heeft een eigen pagina op Facebook. 

O V E R I G E  A A N G E L E G E N H E D E N
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L I J S T VA N  A A N D A C H T S P U N T E N 

• Grootzand 79

• Hoek Leeuwarderweg / Tweede Oosterkade

• Project Grootzand, Oude Koemarkt en Zuidend (foto onder)

De onderstaande panden / projecten zijn, naast de eerder genoemde, in de 

loop van het jaar onderwerp van bespreking geweest in het bestuur, in 

willekeurige, doch alfabetische volgorde:
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Postbus 114

8600 AC Sneek

info@oudsneek.nl

www.oudsneek.nl

vormgeving en fotografie: Jeroen Deen / Deen Design
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