Bouwflits #9
Nieuwsbrief realisatie De Tiid

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Terugblik Open Monumentendag
We kunnen terugzien op een geslaagde Open
Monumentendag op 12 september jl. We hebben in de
toren 1.000 mensen mogen rondleiden. In de Broerekerk
waren maar liefst 2.000 mensen die zich lieten informeren
over de restauratie van de torendelen.

Foto: Tonnie Siemonsma - ‘Open Monumentendag Stadhuis’

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
inrichting van het archiefdepot en de kantoorruimten. De
bibliotheek is voortvarend bezig om de ruimten volgens
de hedendaagse inzichten in te richten. Daarna wordt
er verhuisd. De planning is er op gericht dat op 1 maart
2021 de deuren van de bibliotheek en het gemeenteloket
opengaan. Mensen die informatie uit het gemeentearchief
willen, zijn vanaf 15 maart 2021 welkom.

Foto: Tonnie Siemonsma - ‘Open Monumentendag Broerekerk’

‘Tiid’ van de oplevering
Op maandag 19 oktober jl. is het grootste deel van het
complex opgeleverd. Die dag ondertekenden wethouder
Mirjam Bakker en directeur Henk Dedden van Friso
Bouwgroep een officieel document en werden de sleutels
overhandigd.

De Stichting HCW is druk bezig met het ontwerpen en
realiseren van de tentoonstellingen. Veel is afhankelijk
van externe financiering door diverse provinciale en
landelijke fondsen. Dat alles kost veel tijd. We verwachten
pas na de zomervakantie 2021 dat deel van het complex
voor het publiek toegankelijk te hebben. Dat heeft ook
te maken met de restauratie en herstelwerkzaamheden
aan de toren (zie verderop). Daarnaast zijn de
samenwerkende partners in het complex druk bezig met
het programmeren van activiteiten.

Herstelwerkzaamheden toren
Op de locatie in Bolsward hebben we de stalen
constructie in gedeelten in de toren laten zakken en
ter plaatse gemonteerd. Vanwege de beperkte ruimte
was dat een ingewikkelde klus (zie foto’s). Uit nader
onderzoek blijkt dat de kapconstructie ook een deel
van het gewicht van de toren draagt. Met de nodige
voorzichtigheid wordt ook het metselwerk aangepakt.
Dat verklaart ook de gele banden die aan de buitenzijde
van de toren zichtbaar zijn.
De torendelen die in Sneek uit elkaar zijn gehaald worden
op dit moment hersteld. De aangetaste onderdelen
worden verwijderd. De ontstane holle ruimte wordt
opgevuld met epoxy (een kunstmortel) met daarin een
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Herinrichting van de binnenstad

wapening van glasfiber staven. Daarmee krijgt de balk
de oorspronkelijke sterkte weer terug.
In de afgelopen twee maanden is gebleken dat
de torenspits ook gerestaureerd moet worden.
Het onderliggende hout is aangetast. Om deze
werkzaamheden uit te kunnen voeren moest de
loodbekleding verwijderd worden. Alhoewel dat in eerste
instantie niet nodig leek, hebben we besloten dat nu
toch meteen te herstellen. Daarmee voorkomen we dat
binnen afzienbare tijd de toren opnieuw in de steigers
moet voor groot onderhoud.

Foto: Tonnie Siemonsma

Het is wel duidelijk dat de werkzaamheden erg
ingewikkeld zijn en dat laat zich moeilijk plannen. Dit
komt omdat niet alles van tevoren helemaal tot in detail
bekend is en uitgedacht kan worden. Tijdens het werk
ontstaan situaties die niet voorzien konden worden. Dit
alles betekent dat het herstelwerk langer gaat duren dan
oorspronkelijk gepland. De planning is nu dat medio juni
de torendelen teruggeplaatst kunnen worden. Het gehele
project wordt dan opgeleverd voor de bouwvakantie.
De officiële opening is na de bouwvakantie. De exacte
datum laten we u in een later stadium weten.

De plannen voor de herinrichting van de binnenstad
zijn bekend. Begin volgend jaar start het herstel van
de Zwaantjespostbrug. Direct aansluitend wordt de
herinrichting van de Marktstraat en de Jongemastraat
uitgevoerd. Naar verwachting zijn die werkzaamheden
in mei gereed.
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Door de vertraging van de werkzaamheden wordt
de toren teruggeplaatst over de nieuw aangebrachte
bestrating. Ook het puin en zand uit de gracht aan de
Wipstraat wordt afgevoerd over de nieuwe bestrating.
Dat is een situatie die we hadden willen voorkomen. Dat
betekent uitstel of in fasen uitvoeren van de herinrichting.
Uitstel van de herinrichting is geen optie. De belangen
van de ondernemers in de stad laten niet toe dat
gedurende langere tijd de binnenstad niet of meerdere
keren beperkt toegankelijk is. Daarnaast is de planning
van alle werkzaamheden complex en ligt al grotendeels
vast.Uiteraard zullen we bij de werkzaamheden aan De
Tiid de nieuwe bestrating optimaal beschermen.

Foto: Tonnie Siemonsma

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 52 en 53 vakantie (geen werkzaamheden)

Sneek

Vanaf week 1: Start herstel torenspits/lantaarn (bovenste deel) in werkplaats
Sneek en aansluitend opbouwen klokdeel.
Vanaf week 1: Voorbereidende grondwerkzaamheden ter hoogte van restaurant.
Week 1 & 2: Tijdelijke hulpvoorzieningen ten behoeve van het metselwerk (intern)
van het torendeel in Bolsward.
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. vervangen dakleien (plaatsen steigers e.d.).
Tussen 20 januari en 5 maart: Verhuizing archieven van de voormalige gemeenten
naar Bolsward

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 Michael van der Weg (projectleider Friso Bouwgroep)
E: m.vanderweg@frisobouwgroep.nl
M: 06 - 51 57 13 97
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

