Bouwflits #8
Nieuwsbrief realisatie De Tiid

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Status werkzaamheden
De vakantieperiode ligt weer achter ons. Na drie weken
bouwvak wordt er sinds 10 augustus weer hard gewerkt
achter de bouwhekken van het voormalige stadhuis. In
deze nieuwsbrief nemen we u weer mee in de huidige stand
van zaken. Daarnaast nodigen we u van harte uit om op
12 september een blik te werpen in het monumentale deel
tijdens de Open Monumentendag. Om 09.40 uur wordt
de rondgang door het voormalige stadhuis feestelijke
geopend door Wethouder Mirjam Bakker van Gemeenste
Súdwest-Fryslân. In de binnenzijde van deze nieuwsbrief
vindt u alle informatie over de Open Monumentendag.

Stand van zaken
In Bolsward komt de datum van oplevering steeds
dichterbij. Op dit moment wordt er gewerkt aan de afbouw
van het voormalige stadhuis en de nieuwbouw. Zo wordt
er ruimte gemaakt in de binnenplaats, de steigers worden
gedemonteerd en afgevoerd en de kraanfundatie van de
torenkraan wordt gesloopt. Aan de Jongemastraat zijn de
steigers inmiddels verplaatst, waardoor ook de voorgevel
van het stadhuis weer deels zichtbaar is.
Naast dat er aan de buitenkant van alles verandert,
krijgt ook het interieur in het voormalige stadhuis en de
nieuwbouw vorm. Zo is er gestart met de afbouw van de
ruimtes zoals het betimmeren van de balustrades, het
plaatsen van de eerste plafonds, het aanbrengen van de
bamboe vloeren en uiteindelijke de binnendeuren.

Foto: Tonnie Siemonsma - ‘Doorkijkje in de nieuwbouw’

Rond week 41/42 wordt er gestart met de werkzaamheden
aan het nieuwe entreegebied aan de Jongemastraat.
Hier wordt een nieuwe hellingbaan gecreeërd welke
met natuursteen wordt bekleed. In de entree wordt een
elektrische schuifdeur geplaatst.

Restauratie Toren
In de werkplaats van Friso Bouwgroep in Sneek wordt
nog steeds gewerkt aan de restauratie van de torendelen.
Naar verwachting wordt de staalconstructie in week
41/42 ingehesen op de bouwplaats in Bolsward. Daarna
wordt de toren weer teruggeplaatst.

Een blik werpen in het voormalige stadhuis?
Bent u ook zo nieuwsgierig hoe het voormalige stadhuis er op
dit moment uit ziet? Kom dan 12 september een blik werpen
tijdens Open Monumentendag. Vanaf 10.00 uur wordt de
rondgang geopend door Wethouder Mirjam Bakker. Bent u erbij?
Lees er meer over in deze nieuwsbrief

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020
BOLSWARD - 10.00 TOT 17.00 UUR
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Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ Het stadhuis van
Bolsward stamt uit het jaar 1617 en werd destijds gebruikt
als een centrum van bestuur, handel en rechtspraak.
Momenteel wordt het stadhuis verbouwd en maakt
het straks deel uit van Cultuur Historisch Centrum ‘De
Tiid’. Dit centrum biedt straks onderdak aan o.a. de
bibliotheek, het gemeenteloket, het gemeentearchief
en een horecagelegenheid. Daarnaast maakt een
aparte stichting het heden en verleden van het gebied
in tentoonstellingen, programma’s en thema’s zichtbaar
en voelbaar. De toren wordt momenteel gerestaureerd
en wordt in de loop van 2021 teruggeplaatst zodat
het historische stadhuis zijn markante uiterlijk weer
terug krijgt. Via een aangegeven looproute kunt u 12
september een blik werpen in het monumentale gedeelte
van het stadhuis. Volgt u daarbij de aanwijzingen op van
de vrijwilligers.
De Broerekerk In de 13e eeuw kwamen de Franciscanen
naar Bolsward. Zij bouwden vanaf 1281 een klooster
met een kerk. Rond 1300 was de kerk klaar en werd het
de Broerekerk genoemd. Nadat de reformatie in 1580
hier zijn beslag kreeg, werd het klooster afgebroken. De
kerk bleef behouden en kreeg vervolgens verschillende
functies. Gelukkig is de kerk voor Bolsward behouden
gebleven en heeft de kerk lang dienst gedaan als
Hervormde kerk. Toen de kerk een poos leeg stond, werd
er brand gesticht en veranderde het gebouw in een ruïne.
Gelukkig is deze geconserveerd en in 2006 voorzien van
een glazen overkapping, hetgeen de kerk een bijzonder
aanzien verleent. In de Broerekerk is 12 september o.a.
een informatiermarkt en wordt de torendelen van het
stadhuis gedemonstreerd.
St. Fransiscusbasiliek De Sint-Franciscusbasiliek is
een in 1932 ontworpen rooms-katholieke kerk in een
expressionistische art-decostijl en is tijdens de open
monumentendag opengesteld voor publiek.
De Martinikerk De Martinikerk in Bolsward is een
15e-eeuwse pseudobasiliek met laat-middeleeuwse
koorbanken, een prachtige preekstoel met de vier
jaargetijden erop afgebeeld en het beroemde Hinsz orgel.
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DE VIER GENOEMDE MONUMENTEN ZIJN
ALLE VIER OP 12 SEPTEMBER VAN 10.00 TOT
17.00 UUR GEOPEND VOOR PUBLIEK.

PLATTEGROND
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Gysbert Japicx Hûs / start
gedichtenroute

6

Julianapark (UIT Festival)

CORONAPROOF
ACTIVITEITEN

2

TIP
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STADSWANDELING Om 14.00 uur kan er vanaf de “Vleermuisfontein” o.l.v. een gids een stadswandeling door het
centrum van Bolsward gemaakt worden (duur: +/- 1 uur).
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GEDICHTENROUTE Bij het Gysbert Japicx Hûs begint de gedichtenroute. Aan de kant van de monumentale
woonhuizen aan de Kleine Dijlakker hangen 12 gedichten van de beroemde Friese dichter Gysbert Japicx. Aan de
overkant, aan de Grote Dijlakker, hangen 12 gedichten van vrije dichters.
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SALOMONS OORDEEL In de Vierschaar van het historisch stadhuis hing het schilderij “Salomons Oordeel” (zie foto
5). Het schilderij wordt momenteel gerestaureerd. Helpt u mee om dit te bekostigen, zodat het straks weer in het
stadhuis kan hangen? U kunt uw donatie achterlaten in de melkbus die in de Broerekerk staat. Dank u wel!
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UIT FESTIVAL In het Julianapark wordt het UIT Festival georganiseerd

BEZOEK OOK DE BROEREKERK:
Informatiemarkt bedrijven & onderwijs
Demonstratie Jurriëns Noord (toren stadhuis)
Donatie-actie Schilderij ‘Salomons Oordeel’
Bewonder de vleermuisfontein

TIJDENS DE OPEN MONUMENTENDAG 2020

Alle activiteiten worden
coronaproof georganiseerd. Volgt
u daarbij de aanwijzingen op van
de vrijwilligers.

Type overlast
Vrachtverkeer
Geluidsoverlast
Bouwoverlast
Geen overlast

Werkzaamheden & planning
In deze nieuwsbrief geven wij u een prognose van de werkzaamheden.
Let op: dit is een tijdsindicatie.
Week 36 - Restant steiger aan de Wipstraat t.h.v. binnenplaats demonteren en afvoeren.
Week 37 - Sloop van de kraanfundatie van de torenkraan in de binnenplaats. En het
plaatsen PV-panelen op dak van de nieuwbouw.
Week 37 - Week 40 - Diverse afbouw werkzaamheden (betimmering van balustrades,
plaatsen van de eerste plafonds, bamboe vloeren en binnendeuren).
Week 41/42 - Diverse werkzaamheden nieuwe entreegebied Jongemastraat (waaronder,
bekleden van nieuwe hellingbaan met natuursteen, automatische schuifdeur).
Week 41/42 - Inhijsen staalconstructie toren vanaf bouwplaats (onder voorbehoud van
definitieve planning).

LET OP : De werkzaamheden starten ‘s morgens om 07.00 uur. Wij verzoeken u om tijdens de
bouwwerkzaamheden op gepaste afstand en in ieder geval buiten de bouwhekken te blijven.

Op de hoogte blijven?
Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Laat het ons
weten door een e-mail te sturen naar detiidbolsward@
frisobouwgroep.nl. De nieuwsbrief wordt dan digitaal
toegestuurd.
Vragen?
Heeft u bouwgerelateerde vragen? Neem dan contact op
met Harry Kingma (uitvoerder Friso Bouwgroep)
E: h.kingma@frisobouwgroep.nl
M: 06 - 15 48 69 17
Heeft u overige algemene vragen? Stuur dan een mail
naar detiidbolsward@frisobouwgroep.nl of neem
rechtstreeks contact op met Siepie Wijbenga van
Gemeente Súdwest-Fryslân
E: s.wijbenga@sudwestfryslan.nl
M: 06 - 53 89 18 33

ADEMA ARCHITECTEN

