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vo o r wo o r d

Ook in 2019 is door de Stichting Oud Sneek veel tijd en aandacht besteed aan het 

in optimale staat houden van de in bezit zijnde panden. Met name de panden in de 

omgeving van de Waterpoort hebben veel aandacht gekregen en het hele gebied ligt 

er met de fraaie fontein mooi bij. Een stukje Sneek waar veel inwoners en toeristen van 

kunnen genieten.

Met gebruik van een legaat van de vroegere architect Jan van der Molen en zijn vrouw 

Dieuwke kon worden begonnen aan een grote opknapbeurt van het pand Grootzand 

79. Het aardige is dat dit het oude kantoor en woonhuis van de heer en mevrouw Van 

der Molen was en door hun legaat nu weer een pareltje is geworden. Ook heel fijn dat 

de eigenaar zich zo heeft ingespannen om het geheel weer in goede staat te krijgen.

De Stichting Oud Sneek wordt regelmatig door eigenaren van monumentale panden 

gevraagd om advies over restauratie en dergelijke. Het is zeer positief om te zien dat er 

de afgelopen tien jaar meer en meer eigenaren van panden in de binnenstad bereid 

zijn om extra in het onderhoud van hun panden te investeren.

Ook kan de stichting met de zo nu en dan ontvangen legaten vaak net dat stukje extra 

betekenen bij details van restauraties.

De samenwerking met de Gemeente Súdwest-Fryslân was afgelopen jaar zowel 

ambtelijk als constructief weer uiterst plezierig en ook de communicatie met verwante 

stichtingen binnen de gemeente loopt prima.

De stichting blijft actief op zoek naar ‘nieuwe’ geschikte panden om aan te pakken en 

houdt de woningmarkt scherp in de gaten. Het bestuur is van vele markten thuis en 

kan altijd alert reageren.

Geert Jan Douma, voorzitter
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st I c h t I n g ou d sn e e k

DOELSTELLING

De Stichting Oud Sneek is opgericht op 17 december 1964. 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 wat met één en ander rechtstreeks of zijde-

lings 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.

SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur bestaat eind 2018 uit de volgende personen:

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 A.M. Muller 

  de heer M.J. Seffinga 

  de heer M. Harkema 

  de heer E. Diekstra
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ov e r l e g

BESTUUR STICHTING OUD SNEEK

Het bestuur is op 9 april, 11 september en 10 december bij elkaar gekomen voor de 

bestuursvergadering. Op 3 juni heeft de Stichting haar jaarvergadering gehouden. 

Normaliter vergadert het bestuur in het Scheepvaartmuseum. De vergadering van 9 

april is bij uitzondering op locatie gehouden en wel in Woudsend in de B&B van de 

heer Machiel Dijkstra aan de Bewaarskoallesteech. In het pand zit een tegeltableau 

waar de Stichting een financiële bijdrage aan heeft geleverd.

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 

Seffinga verzorgt de Publiciteit van de Stichting. Daarnaast is er regelmatig overleg van 

bestuursleden in verschillende samenstellingen om te komen tot een snelle onder-

linge communicatie en voorbereiding.  

Het bestuur wordt op bouwkundig gebied ondersteund door de heer Julle Troost.

BESTUURLIJK OVERLEG

Eenmaal per jaar is er een gezamenlijk overleg met de wethouder van de gemeente 

Súdwest-Fryslân, leden van de gemeenteraad en de delegaties van de diverse stich-

tingen in Súdwest-Fryslân. Doel is elkaar wederzijds te informeren en standpunten uit 

te wisselen over lopende zaken. Door omstandigheden heeft dit jaar geen overleg 

plaatsgevonden. 

AMBTELIJK OVERLEG

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.

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

zijds informeren. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot het jaarwerkplan 

van de Stichting Oud Sneek besproken.

Het overleg heeft in 2019 plaatsgevonden op 23 april en 19 november. De vergadering 

van 23 april heeft op een andere locatie dan te doen gebruikelijk plaatsgevonden. Het 

pand aan het Grootzand 47 was de plaats van handeling. De eigenaar is bezig om de 

verdieping geschikt te maken voor bewoning.

OVERLEG OVER WONEN BOVEN- EN IN WINKELS

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 

ervoor gekozen om dit overleg voort te zetten en uit te breiden naar alle kernen in de 

gemeente Súdwest-Fryslân.

De gesprekspartners in dit overleg zijn:

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

- de heer A. Blikman, medewerker Monumentenzorg gemeente Súdwest-Fryslân 

- de heer J.G. Krol, Vereniging Ondernemend Sneek 

- mevrouw A. de Jong, Annet de Jong Makelaardij 

- vertegenwoordigers van de diverse Stichtingen in SWF

Tijdens een halfjaarlijks overleg met alle gesprekspartners onder voorzitterschap van 

de heer G.J. Douma wordt het onderwerp Wonen boven- en in winkels besproken. In 

2019 heeft dit overleg plaatsgevonden op 23 april en 19 november. De plaats van de 

heer Dijkstra is ingenomen door de heer J.G. Krol, binnenstad manager in Sneek.

VERENIGING HISTORISCH SNEEK

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.
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we r k p l a n 2019

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van het Convenant over samenwerking tussen de 

gemeente Súdwest-Fryslân (voorheen gemeente Sneek) en de Stichting Oud Sneek is 

het werkplan 2019 opgesteld, waarin de volgende PROJECTEN zijn opgenomen. 

BROEKSTUKKEN EN MANNETJES

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 wordt in 2020 

de inventarisatie van de broekstukken en mannetjes verder uitgewerkt.

GROOTZAND 79

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 aange-

kaart bij de gemeente. De Stichting heeft besloten het legaat van architect Van der 

Molen te gebruiken voor het schilderwerk.

HOEK LEEUWARDERWEG / TWEEDE OOSTERKADE

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

genomen. De panden zijn in 2018 afgebroken en in 2019 is gestart met de opbouw.

MESSING HERDENKINGSPLAATJES

Ook dit jaar zijn er weer enkele plaatjes aangebracht.

STADHUISTUIN 

De ontwikkelingen in verband met de uitbreiding van het Stadhuis worden 

nauwlettend door de Stichting Oud Sneek gevolgd.

Stadhuistuin actuele situatie
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Hoek Leeuwarderweg / Tweede Oosterkade actuele situatie
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eI g e n wo n I n g b e z I t

EIGENDOM

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

eigendom:

 • Meeuwenlaan 33

 • Hoogend 13 

En de volgende rijksmonumenten:

 • Grootzand 78

 • Hoogend 15

 • Hoogend 17

 • Hoogend 17A

 • Hoogend 19

 • Hoogend 21

 • Singel 90 / Kleine Palen 2A

 • Suupmarkt 10

INSPECTIE EN ONDERHOUD

De monumentenpanden zijn 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.



11JAARVERSLAG 2019

Eens in de 2 jaar wordt door de Monumentenwacht een inspectie verricht aan 

alle panden in eigendom van Stichting Oud Sneek, waarna er in de rapportages 

uitvoerig en gedetailleerd omschreven c.q. geadviseerd wordt aan welke onderdelen 

onderhoud te plegen. Naar aanleiding van deze inspectie rapportages waren er in 

2019 geen direct noodzakelijke werkzaamheden om uit te voeren. Een aantal kleinere 

onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020, aangezien deze in combi-

natie, met de onderhoudsschilderwerkzaamheden, dan gelijktijdig van af dezelfde 

steiger uitgevoerd kunnen worden.

M.b.t. inspecties van het dak en zinkwerk heeft Dam Dakadvies uit Sneek gerappor-

teerd en is naar aanleiding daarvan door het bestuur besloten deze werkzaamheden 

eerst door te schuiven naar 2020. Hier geldt ook dat er een aantal kleinere onder-

houdswerkzaamheden, in combinatie met de onderhoudsschilderwerkzaamheden, 

dan gelijktijdig vanaf dezelfde steiger uitgevoerd kunnen worden.

Ten bate van het snel ontdekken, en eventueel snel bestrijden van een beginnende 

brand, zijn alle woningen, welke verhuurd worden door Stichting Oud Sneek per 

verdieping voorzien van een brandmelder en per woning van een sproeischuim-

blusser. Aangezien het hier veelal om monumentale panden gaat is voorkomen beter 

dan herbouwen.

Voor het snoeien/ bijhouden van het groen tegen gevels is Altena tuinonderhoud uit 

Sneek gevraagd om dit jaarlijks uit te gaan voeren c.q. bij te houden.

BEHEER

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

bestuur heeft daarom 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.

ONDERHOUDSPLAN

Er zijn in 2019 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het schilderwerk aan 

de panden Hoogend 13 en 15 (laatste oplever/afwerk schilder werkzaamheden) en 

Grootzand 78. Aan dit pand is, om de rottende boeilijsten ook te kunnen vervangen de 

dakbedekking en zinkwerk van de linker dakkapel vervangen zodat e.e.a. weer netjes 

op elkaar aansluit.

Aan het pand Hoogend 17 is een aanvang gemaakt met het schilderwerk maar 

vanwege de hoge luchtvochtigheid is de afwerking hiervan doorgeschoven naar het 

voorjaar van 2020. Voor specifiek advies m.b.t. de kwaliteit van het schilderwerk is de 

firma Van der Veer gevraagd om per pand een advies rapportage te maken welke als 

basisuitgangspunten dienen voor het uitvoeren van de schilder werkzaamheden. Op 

basis van deze rapportage is aan Sluyter schilderwerken uit Sneek opdracht verstrekt 

voor de uitvoering van het schilderwerk volgens de geoffreerde werkzaamheden.

Er wordt vanuit de Stichting nauwkeurig aandacht besteed aan en fysieke controle 

uitgeoefend op de uitvoering van de werkzaamheden aangezien het om onderhouds-

werkzaamheden gaat aan rijksmonumenten. Verder is er besloten om jaarlijks, in de 

voorjaarsperiode, het schilderwerk van de panden te laten reinigen.
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hI s to r I e:  he t m o o I s t e u I t z I c h t va n sn e e k 

Aan het Hoogend heeft de Stichting Oud Sneek vijf panden in eigendom. Het middelste pand, op nummer 17-a lijkt een vreemde eend in de 

bijt. Gezien vanaf het Grootzand vormt het pand een knik in de rooilijn. Deze knik heeft een reden. Het bood de architect de mogelijkheid om 

een zijraam te creëren, dat uitzicht geeft op de Waterpoort, hét symbool van Sneek. Gelukkiger kun je een Sneker waarschijnlijk niet maken…
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Een ander opvallend element aan het pand zijn de gedeel-

telijk dichtgemetselde ramen van de kelder en het feit dat 

de woning geen ingang lijkt te hebben. Wie naar binnen wil, 

moet eerst door een poortje. Op de binnenplaats daarachter 

is de voordeur. Deze enigszins merkwaardige situering van 

de voordeur is te verklaren door de bewonersgeschiedenis. 

In 1802 kocht Arjen Buwalda van Haga (1778-1857) het huis 

op de hoek van Hoogend en Grootzand (nu Grootzand 

78). Aan de huidige voorgevel zie je het niet, maar dit 

pand is gebouwd in de 17de eeuw. In 1879 kreeg het aan 

het Grootzand een nieuwe voorgevel. In het jaar van de 

aankoop van het hoekpand trouwde Arjen Buwalda van 

Haga met bakkersdochter Janneke Bokma. 

Kennelijk beviel de plek goed, maar was het huis toch te 

klein. Het kan ook zijn dat Arjen en Janneke een huis met 

meer status wensten. Hoe het ook zij, in 1805 kochten ze 

de woning met loods van hun buurvrouw Catharijne Jaans, 

die in de koopakte “meerderjarige vrijster” werd genoemd. 

Eigenlijk kochten ze alleen de grond, want nog in hetzelfde 

jaar werden het huis en de loods gesloopt. Achter het 

hoekhuis aan het Grootzand, lieten Arjen en Janneke een 

nieuw pand bouwen in de statige Lodewijk XVI stijl. De 

architect was waarschijnlijk Auke Bruinsma, want het pand 

draagt alle kenmerken van de bouwstijl die zo kenmerkend 

is voor Bruinsma. De lijstgevel lijkt erg op die van de heren-

huizen aan het Kleinzand, die ook door Bruinsma zijn gebouwd. 

Boven de grote kelder was de deftige opkamer, die waarschijnlijk speciaal voor 

het uitzicht zo hoog is gebouwd. Drie ramen én een zijraam geven ruim zicht op 

het Hoogend en de Waterpoort. De opkamer heeft een deftig stucplafond en een 

monumentale marmeren schouw. De toegang tot de opkamer wordt gevormd door 

een trapopgang, die is omlijst met pilasters en consoles in Lodewijk XVI stijl. Achter in 

het pand is een betegelde keuken, die bewaard is gebleven en die bij de restauratie van 

het pand in de jaren negentig van de vorige eeuw, weer geheel in oude luister is hersteld.

De opdrachtgever Arjen Buwalda van Haga was lakenkoopman. De kelder en de hoge 

zolder zullen gefungeerd hebben als opslagruimte voor zijn handelswaar: textiel en 

matrassen. De enorme hijsbalk in de dakkapel boven de ingang in de oostelijke gevel 

wijst erop dat er zware goederen naar de zolder gehesen werden.
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Een statig pand, op een mooie plek, met een fraai uitzicht op de stad. Niets meer 

te wensen over zou je denken. Toch wilde Arjen Buwalda van Haga kennelijk niet 

alleen zicht op de stad, maar ook op het platteland. Een schilderij met een dergelijke 

voorstelling was niet genoeg. De opkamer werd rondom voorzien van beschilderde 

behangsels. Dat was rond 1800 erg gewild in welgestelde kringen. In het Fries Scheep-

vaart Museum geeft de Ypecolsgakamer een goed beeld van een dergelijke kamer. De 

beschilderingen reiken van plafond tot aan de vloer. Zelfs de deuren zijn voorzien van 

geschilderd behang. In de loop der tijd raakten dit soort behangsels weer uit de mode. 

Het was ook niet erg praktisch, want een kabinetkast of een staartklok kon je niet kwijt 

in zo’n kamer. Bovendien is het beeld ook nogal druk, althans in onze ogen. In de 20ste 

eeuw zijn in veel panden de beschilderde behangsels verwijderd om plaats te maken 

voor papieren behangsels of stucwanden. 

Van de behangsels in het pand aan het Hoogend is nog één deel (op de foto links) 

bewaard gebleven in de families Haga en Schijfsma. Dit behangsel is in 1990 door 

de familie geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum. Het overgebleven deel 

geeft een indruk van hoe het geheel er uit zag: een wei met schapen en koeien. Links 

en rechts hoge bomen. Eén van de koeien wordt gemolken. Dergelijke pastorale 

voorstellingen zijn typerend voor de behangsels die in Hoorn werden gemaakt in de 

werkplaats van de “Vaderlandsche Maatschappij voor Reederij en Koophandel ter liefde 

van ’t Algemeen”. Een bijzonder bedrijf, opgericht door een predikant, met het doel om 

werklozen met een ambachtelijke opleiding weer perspectief te bieden op een beter 

bestaan. In de werkplaatsen van de Vaderlandsche Maatschappij werden tapijten en 

confectiekleding gemaakt, en ook beschilderde behangsels. Sytse ten Hoeve, die de 

beschildering in 1990 als directeur van het Fries Scheepvaart Museum verwierf, vond 

in de boekhouding van de Vaderlandsche Maatschappij de naam van Arjen Buwalda 

van Haga terug. Hij had in 1805 maar liefst 86 el aan behangsels besteld en betaalde 

daar 103 gulden voor. 

Arjen en Janneke Buwalda van Haga konden in hun opkamer genieten van het uitzicht 

op de stadse levendigheid rondom de Waterpoort én van de idyllische rust op het 

platteland, die werd uitgebeeld op de Hoornse behangsels.  
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ov e r I g e a a n g e l e g e n h e d e n

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. 

LIJST VAN AANDACHTSPUNTEN 

De onderstaande panden/ projecten zijn, naast de eerdergenoemde, in de loop van 

het jaar onderwerp van bespreking geweest in het bestuur, in willekeurige, doch 

alfabetische volgorde:

 • Etalages Sting, Suupmarkt (foto onder)

 • Grootzand 79

 • Project Gootzand, Oude Koemarkt en Zuidend



Postbus 114 

8600 AC Sneek 

info@oudsneek.nl 

www.oudsneek.nl

Vormgeving en fotografie: jeroen Deen / Deen Design 


