Bouwflits #10
Nieuwsbrief realisatie De Tiid

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

De Tiid is gedeeltelijk geopend
In de vorige Bouwflits heeft u kunnen lezen hoe
wethouder Mirjam Bakker op 19 oktober de sleutels van
‘De Tiid’ in ontvangst nam. Inmiddels zijn we letterlijk
verder ‘in de tiid’. Op 1 maart vond de verhuizing van
de bibliotheek en het gemeenteloket plaats. Voor beide
instanties geldt dat - vanwege de Coronamaatregelen de dienstverlening op afspraak mogelijk is. De verhuizing
van het gemeentearchief is nog in volle gang. Per 1 mei is
het gehele archief in ‘De Tiid’ ondergebracht.
Wist u dat het vanaf 15 maart al mogelijk is om
informatie uit het gemeentearchief op te vragen?

Website www.detiid.nl
Inmiddels is ook de website www.detiid.nl in de lucht.Op
de site worden bijzondere verhalen verteld. De site wordt
de komende maanden verder gevuld en uitgebouwd.

Foto: Tonnie Siemonsma - ‘Herstel toren werkplaats Sneek’

Volg de herstelwerkzaamheden LIVE
De werkzaamheden aan de toren en het restauratiedeel
van De Tiid vorderen gestaag. In de werkplaats in
Sneek worden de werkzaamheden inmiddels LIVE
uitgezonden via een webcam. Scan hieronder de QRcode voor de webcambeelden of gebruik onderstaan url.
https://bouw.live/toren-stadhuis-bolsward/

Naar verwachting is het gehele
project voor de bouwvakantie
van dit jaar afgerond en is de
gracht naast het stadhuis ook
weer bevaarbaar.

Foto: Tonnie Siemonsma - ‘Bibliotheek De Tiid’

Volg de bouwwerkzaamheden via LIVE
webcambeelden op: www.bouw.live

Resterende werkzaamheden
Op dit moment zijn de vakmannen van Jurriëns Noord
nog druk bezig met de resterende werkzaamheden in het
oude gedeelte van De Tiid en in de werkplaats in Sneek.
Naar verwachtingen worden deze werkzaamheden voor
de bouwvak afgerond. Tot die tijd worden de volgende
werkzaamheden nog uitgevoerd:
Bouwplaats Bolsward
Op dit moment worden in de ‘Vierschaar-ruimte’ op de begane
grond de vloerbalken hersteld (zie foto 1). Daarnaast is in het
toekomstige restaurant, op de begane grond van het oude
gedeelte, de cement dekvloer gestort en is de afbouwfase
gestart (zie foto 2). Deze afbouwwerkzaamheden duren nog
tot de bouwvak. Op het dak is de leidekker druk bezig met
het herstellen van de daken en de zinkwerker is bezig met
de omloop van de toren (zie foto 3). Vanaf week 16 wordt er
gestart met het reconstrueren van de houten ‘schoorstijlen’
ter ondersteuning van de toren. Deze nieuwe schoorstijlen
bestaan hoofdzakelijk uit staal en worden omkleed met het
bestaande hout.

Foto 4: Tonnie Siemonsma

Foto 5: Tonnie Siemonsma

Werkplaats Sneek:
In de werkplaats bij Friso Bouwgroep en Jurriëns Noord in
Sneek wordt er gewerkt aan het herstel van de toren. De
lantaarn (bovenste deel van de toren) is nagenoeg gereed

Foto 3: Tonnie Siemonsma

en de zinkwerker is bezig met het carillondeel (zie foto 4).
Benieuwd naar de werkzaamheden aan het uurwerkdeel?
Bekijk dan de webcam beelden via onderstaande link, of
gebruik de QR-code op de pagina.
https://bouw.live/toren-stadhuis-bolsward/

Foto 1: Tonnie Siemonsma

In week 23 wordt de complete toren teruggeplaatst (zie
omschrijving hieronder), waarbij er eerst nog een tijdelijke
steigerconstructie rondom het carillondeel geplaatst wordt.
3 à 4 weken later wordt deze steiger weer gedemonteerd
Vervolgens worden de hulpconstructies in de toren nog
gedemonteerd en afgehesen.

Foto: Tonnie Siemonsma

Terugplaatsen toren

Foto 2: Tonnie Siemonsma

Officiële opening 10 en 11 september
Op 10 en 11 september is de officiële en feestelijke
opening van De Tiid. De opening is verspreid over
twee dagen waarbij o.a. de gebruikers van De Tiid zich
presenteren. Daarnaast zijn er diverse organisaties en
instellingen in Bolsward en de gemeente bij betrokken.
Op dit moment is een werkgroep bezig om vorm en
inhoud te geven.

Meer weten over de resterende werkzaamheden?
Bekijk dan hier het filmpje van Siepie Wijbenga van
de Gemeente Súdwest-Fryslân:
https://youtu.be/2Ze9cFFqM4Y

Naar verwachting wordt de toren in week 23 (7 t/m 11
juni) teruggeplaatst. Op de eerste dag van de hijsactie
worden de drie torendelen ‘s avonds vanuit Sneek
per schip vervoerd naar Bolsward. Daar worden ze de
volgende ochtend vanaf het water (ter hoogte van de

Blauwpoortsbrug) op een dieplader gehesen, welke ze
vervolgens naar de Jongemastraat vervoerd. Vervolgens
worden de eerste twee torendelen met een torenkraan
één voor één op het stadhuis gehesen. Op dag drie
van de hijsactie wordt er een prefab steiger om het
carillondeel geplaatst en vervolgens wordt het laatste
deel (lantaarngedeelte) gehesen. De Jongemastraat
is gedurende het gehele hijsproces (twee dagen)
geblokkeerd, de winkels blijven wel toegankelijk.
Afhankelijk van het weer en de omstandigheden wordt
de Jongemastraat aan het einde van de laatste dag weer
vrijgegeven. Mocht het qua weersomstandigheden niet
veilig zijn om te hijsen, dan wordt het plan herzien.

Herinrichting van de binnenstad

Foto: Tonnie Siemonsma

Het is al goed zichtbaar hoe de herinrichting er uit komt
te zien, de Jongemastraat is klaar en de trottoirs van de
Marktstraat. Voordat de toren teruggeplaatst wordt is de
herinrichting gereed.

Type overlast
Torenkraan
Vrachtverkeer
Geluidsoverlast

Werkzaamheden & planning

Bouwoverlast

In deze nieuwsbrief geven wij u een prognose van de resterende werkzaamheden.

Stremming

Let op: dit is een tijdsindicatie.
Heden - Bouwvak 2021: Doorlopende afbouwwerkzaamheden ‘oude gedeelte’.
Vanaf week 16: Doorlopende werkzaamheden reconstrueren schoorstijlen
Week 23: Terugplaatsen toren (2 dagen stremming Jongemastraat)
•

Dag 1 - Vervoer torendelen per schip van Sneek naar Bolsward (Blauwpoortsbrug)

•

Dag 2 - Vervoer torendelen Blauwpoortsbrug per dieplader naar Jongemastraat +
hijsen eerste twee torendelen.

•

Dag 3 - Opbouw prefab steiger en hijsen steiger rondom carillondeel + hijsen
laatste torendeel (lantaarn).

+ 3/4 weken: Demonteren steiger rondom torendeel
+ 2/3 weken: Demonteren en afhijzen hulpconstructies
Bouwvak 2021: Project gereed

10 - 11 september: Opening ‘De Tiid’
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

