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AANVRAAG VOOR  GEMEENTELIJKE MONUMENTENSTATUS  

WOONCOMPLEX NIJ YLOSTINS, IJLST 

 

 
 

afbeelding van complex in de ruimtelijke omgeving van een oorspronkelijke boomgaard 
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 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 

 

Er is een plotseling opgekomen reden om een aanvraag te doen bij de gemeente voor het 

toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus.  

Begin april 2019 werd in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad gepubliceerd dat de 

eigenaren Elkien/Patyna het pand willen afbreken.           

Op dit moment hebben de eigenaren geen concrete plannen. Ze hebben gezegd de intentie te 

hebben een nieuwe zorglocatie op hetzelfde terrein op te willen zetten. Maar hoe, waar en 

wanneer blijft onduidelijk.  

De bewoners kregen een brief voorgelegd om 'maar even te tekenen voor een akkoord met 

verhuizing'.  

Het bleek dat veel ouderen willen blijven wonen in Nij Ylostins (NY) op de manier zoals ze 

die kennen. Volgens die groep bewoners is het best mogelijk het expres verwaarloosde 

onderhoud  weer op te pakken en binnen het bestaande concept aanpassingen te doen.  
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Een aantal betrokkenen en deskundigen schrokken zich een hoedje. Wat? Het mooie 

wooncomplex afbreken? Dat riekt naar cultuurbarbarisme! Hier in Fryslân werd als enige in 

het Noorden van Nederland, volgens de zgn. ‘Kashbah-gedachte’(destijds omarmd door de 

toen nog beroemde architecten van Aldo van Eijck, Hertzberger, Blom en Bakema), een uniek 

wooncentrum gebouwd. Aldo van Eijck introduceerde dit architectuuridee op de 

wereldtentoonstelling in Montreal in 1967. Kashbah betekent: beslotenheid met openheid naar 

binnen en naar buiten, met openheid maar…. tegelijk ook intimiteit. Ook na de oplevering 

werd het project landelijk geroemd, tot in de politiek toe. Geweldig… dat wil je koesteren!  

Een actiegroep, ‘Dryltser Kring’ uit de bevolking, maakte zich breed om die belangen van 

wonen in (eigenlijk) een ultiem woonwijkje en behoud van werkelijke architecturale 

schoonheid onder de aandacht van de eigenaren, de gemeente, de kerken (ooit de mede-

initiatiefnemers tot stichting in 1967), de bevolking en de media te brengen.                                                                               

De media (kranten, radio, tv) vergrootten de aandacht met allerlei publicaties. 

In de ontstane discussie, waar een wethouder de opdracht van de gemeenteraad kreeg de regie 

te voeren in het ontstane conflict, zijn twee aspecten die een rol spelen.  

 

1. Het sociaalmenselijk gebeuren wat over de ouderen zich dan ontrolt bij dit voornemen; 

2. Het slopen van een complex wat een eminente cultuurhistorische waarde heeft; 

 

De actiegroep raadpleegde deskundigen om vastgesteld te krijgen wat er waar is van de 

beweringen van Elkien dat het gebouw 'op' is. Dat wordt betwijfeld. Als er fundamenteler 

onderhoud wordt gepleegd kun je de levensduur van het complex verantwoord verlengen. 

Punt 2 kan leidend worden voor het behoud van het complex (met mogelijkheden tot 

optimalisatie) met een monumentale status. Dit om geen spijt te krijgen van het vernietigen 

van een wooncomplex wat als leidend voorbeeld van experimentele woonvestiging in de 

huursfeer voor ouderen diende in de jaren '60-'70 van de vorige eeuw. 

Na verkenning van de opzet en de waarde die het gebouw tot op vandaag de dag 

vertegenwoordigt, en wetende dat een beschermd monument ook (met goedkeuringen) kan 

worden aangepast met behoud van de hoofdstructuur besloot een aantal betrokkenen een 

gemeentelijke monumentenstatus aan te vragen bij de gemeente SWF.  

Lees je in de bijlage 1 (woonwijk voor bejaarden in IJlst) wat de architectuur journalist            

K. Wiekart schrijft, dan hoef je hoofdstuk 6 eigenlijk niet meer te lezen! Een glasheldere 

analyse en een oproep tot ‘bewaren’. We stipten met rode puntjes de essenties van de 

beoordeling aan. Viola!!  

Om de transparantie te dienen zal de aanvraag bij de Raadsfracties en de media gemeld 

worden.   

 

2. AANVRAAG DOOR WIE? 

 

Als  betrokkenen en belanghebbenden doen de onderstaande personen deze aanvraag 

1. R. Hoomans (namens zijn moeder  G. Hoomans-Zijlstra als bewoonster van een 

woning in NY. Mailadres: reinder.hoomans@ziggo.nl) 

2. Prof.dr.ir. B.J. Boersma – (namens zijn moeder - D. Boersma-Haagsma – als 

bewoonster van een woning in NY. mail: b.j.boersma@tudelft.nl) 

3. Erfgoedvereniging Bond van Heemschut, Commissie Fryslân, secretariaat p/a mw. 

C.Duim, Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden ( mail: c.duim@hetnet.nl)   

 

3. REDENGEVENDE MOTIVATIE VOOR BEHOUD  
Behoud van de unieke waarden van het wooncomplex. Dat mag je verwachten van de 

eigenaren Patyna/ Elkien als je fraaie tekst leest op de website van Patyna. We citeren wat ze 

schrijven:  

 

 

 

mailto:reinder.hoomans@ziggo.nl
mailto:b.j.boersma@tudelft.nl
mailto:c.duim@hetnet.nl
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“Nij Ylostins; centrum voor wonen, welzijn én zorg 
Het is een begrip in IJlst en omstreken: Nij Ylostins. Een heerlijke plek voor 
ouderen om te wonen, met of zonder zorg. Maar ook een gezellige plek voor 
ontmoeting en samenzijn. In Nij Ylostins genieten de bewoners iedere dag weer van 
hun oude dag. In hun eigen appartement, waar ze zelfstandig wonen, of in het grand 
café. Een kopje koffie drinken, de krant lezen, een spelletje spelen of een warme 
maaltijd eten. Ook inwoners uit IJlst komen vaak even buurten, bijvoorbeeld om te 
biljarten, voor de gymnastiek of om een bezoekje te brengen aan de bibliotheek of de 
fysiotherapeut." 

 

Maar de insteek is anders geworden sinds dit jaar. Men nam de beslissing het complex te 

slopen. Men geeft de beoordeling dat het complex niet behouden hoeft te worden.                        

Het gebouw is volgens hen 'op'. Daar denken veel bewoners heel anders over. Er is geen 

sprake van verkrotting ook al weten zij ook dat er meer onderhoud gepleegd moet worden. 

Maar plat gooien en mogelijk in een andere vorm iets bouwen, op een andere schaal, met 

minder sociale context, geen overdekte wandelstraten waar ze elkaar kunnen ontmoeten… dat 

stuit veel bewoners tegen de borst. Wat ze nu hebben willen ze in de manier van samenleven 

daar behouden. Los van de erfgoedstatus is dat ook een waardestelling! Er zijn een aantal 

mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen toe te staan die recht blijven doen aan de 

oorspronkelijke opzet en intenties. Met een monumentale status kan dat. Er hoeft, bij 

aanpassingen, geen klemmende 'stolp' over het complex heen. Het 'verhaal' wat het gebouw 

vertelt kan gerespecteerd worden bij optimalisaties en veranderingen. (zie hoofdstuk 10. 

BIJLAGEN) 

4. PLAATS, POSITIE, GEGEVENS, FUNCTIE VAN HET OBJECT, ARCHITECT 

• Gemeente Súdwest Fryslân; 

• Plaats IJlst; 

• Adres en Postcode: Ylostinslaan 1, 8651 AP IJlst; 

• Oorspronkelijke opdrachtgever: Stichting Bejaardenzorg IJlst en Omstreken; 

• Eigenaren Patyna / Elkien;  

• Postadres Patyna: Harste 15, 8602 JX, Sneek; 

• Postadres Elkien: De Opslach 69, 8448GV, Heerenveen; 

• Functie (vanaf oprichting tot nu): Ouderen wooncomplex (met mogelijkheid tot lichte 

zorg); 

• Bouwjaar (oplevering): 1972; 

• Bouwtype: Geschakelde woonheden, met geschakelde vleugels van resp. 1 en 2 

bouwlagen met plat dak; 

• Functionele bouwtrant ( het nieuwe bouwen) , met binnenstraten, patio en bijruimten 

voor sociale activiteiten;  
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• Samenwerkend Architecten/ Ingenieursbureaus; Nijenhuis & Ebbinge, Timmer, Van 

Manen & Zwart, Thieme. Projectontwerper Erik Haag. 

 

5. WENS, IDEEËN, OPZET, REALISATIE VAN HET PROJECT IN YLST  

De wens tot het realiseren van het appartementencomplex voor ouderen ontstond eind jaren 

'60. In de jaren '60 werden overal in Nederland bejaardenhuizen gebouwd. Het kan gezien 

worden als vrucht van de welvaartsverhoging en volksverheffing. Het stichtingsbestuur gaf de 

opdracht uiteindelijk aan de combinatie van architectenbureaus als genoemd in hoofdstuk 4. 

Het idee was een pluswaarde aan het complex mee te geven. De ouderen kwamen veelal uit 

hun vrijstaande woninkjes met weinig comfort. Een woonunit in het nieuwe complex met een 

keukentje, wc en terrasje zou een ongekende luxe geven. De bewoners moesten in de nieuwe 

situatie niet 'gestapeld' en geïsoleerd raken. Sociaal contact was belangrijk. Er werd besloten 

bij de planvorming dat het complex geschikt moest zijn voor kleine huishoudens, echtparen, 

alleenstaanden, senioren en …. eventueel jongeren! De ouderen moesten dan op de 

beganegrond wonen.  

De heren architecten oriënteerden zich o.a. in Zweden op vormen van bouwen met ook het 

accent op mogelijkheden van sociale contacten en evt. zorg.                                                          

De plek waar eerder een mooie boomgaard stond werd aangekocht als bouwlocatie en 

inspireerde tot het creëren van 2 hoofdvleugels met geschakelde units en binnenstraten.          

(Kashbah) Het idee om voor zelfstandig wonende alleenstaanden en echtparen boven de 55 

jaar, met daaraan toegevoegd ondersteunende ruimten, werd uitgewerkt en kreeg het stempel 

'experimenteel' van het Ministerie van Volkshuisvesting. 

 

 

                       Overdekte straten                          Sociale ruimten     Patio 
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Aan de zuidwest kant van het stadje IJlst, ooit zo welvarend en beroemd om haar bouw van 

tjotterscheepjes en de houthandel met Scandinavische landen, werd op een eigentijdse manier 

in vorm, materiaal en kleur een fraai ogend en (voor die tijd) een opzienbarend wooncomplex 

gerealiseerd. Nij Ylostins was het enige project in Fryslân met het predicaat 'Experimentele 

Woningbouw '68-'80'.  

 

6. ASPECTEN WAARDESTELLING VAN HET OBJECT   
 

• ruimtelijke waarde 

Het complex had voor de situatie in IJlst nogal veel volume. Er werd gekozen voor een locatie 

aan de zuidwestkant van het stadje, met zijn fijnkorrelige historisch structuur, die passend 

geacht werd voor een moderne functionele vormgeving die niet storend zou werken op de rest 

van de (kleinschaliger) bebouwing van het uitdijende stadje aan de zuidkant. De verkeersweg 

van Sneek naar achterliggende dorpen gaf een natuurlijke, afsluitende en beschermende 

situatie. Een pluspunt werd het uitzicht op de het weidse platteland met de weilanden en de 

contouren van omliggende dorpjes. Het werd daardoor nooit ingeklemd en heeft tot op 

vandaag de dag een ruimtelijke waarde die het gevoel van 'rust' geeft.  

 

• cultuurhistorische waarde 

IJlst is een gaaf stadje gebleven door de tijd heen naast het 'grote' Sneek. Men is trots op z'n 

historie en zelfstandige economische ontwikkelingen. Het kende scheepswerfjes, een 

beroemde gereedschappen- en schaatsfabrikant (Nooitgedagt) en een 2-tal houthandels.  

Werd je ouder… dan bleef je in ie sfeer betrokken, als je daar bleef wonen. 

Met de realisatie van Nij Ylostins voegden de IJlsters in hun gevoel, op een moderne wijze, 

een nieuwe parel toe aan hun historie.  

 

• architectuurhistorische waarde  (zie bijlage 1) 

Het gerealiseerde plan had experimentele kenmerken voor zowel de woning, woonvormen 

woonomgeving. De onderzoekers Barzilay en Ferwerda schreven in hun rapport over 

experimentele woningbouw '68-'80 in 2016 :  

“Wat betreft de woning gold een voorkeur voor het geknikte woningtype boven het rechte 

woningtype. Overigens wordt de flexibele indeling met de schuifwand niet genoemd in de 

toelichting. Wat betreft de woonvorm werd de beweeglijke schakeling genoemd en het 

wisselend profiel van de semi-openbare binnenstraatjes. Ook de multifunctionele opzet van 

het geheel, met bewoning, niet uitsluitend door senioren maar ook door andere kleine 

gezinnen. Wat betreft de woonomgeving, werd speciaal de inpassing in de situatie van een 

bestaande boomgaard genoemd”. 

Voor die tijd had een woning met een halletje, een berging, een keuken, een wc, een douche 

en een woonkamer met schuifwand naar slaapkamer veel comfort.  

De architectuurhistorische waarde krijgt zijn plus vooral als je denkt aan de oriëntering op het 

terrein, de overdekte binnenstraatjes die het contact bevorderen, de gedeeltelijke groepering 

op een prachtige patio. De toegevoegde sociale ruimten, de verzorgingsruimten en recreatieve 

ruimten. 

 

• erfgoed waarde 

Van de gebouwde nieuwe gewenste woonvormen in de jaren '60-'70, aansluitend bij wet- en 

regelgeving die door minister Marga Klompé een boost kreeg, kwam er één (1) in de 

provincie Fryslân. Op 64 andere plekken in Nederland is dat onderscheidend en daarom als 

erfgoed te koesteren! 
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• stedenbouwkundige en ensemblewaarde 

Onder het aspect 'ruimtelijk waarde' werd in feite de stedenbouwkundige waarde al geduid.  

Het gebouw vergrijsde, zoals wij allemaal, maar het hield zijn kleur (letterlijk en figuurlijk) 

voor de stad IJlst. Het toont, ook al moet het qua onderhoud en comfort aangepast worden, 

nog steeds zijn ensemblewaarde. Voor je het weet is er bij sloop iets teruggebouwd met het 

stempel “13 in een dozijn”. Dat moet worden voorkomen. De waarde, ook op dit punt, is 

daarvoor te groot. 

 

7. CRITERIA BIJ BEOORDELING 

 
De criteria voor een positieve beoordeling worden gevonden in de 5 geduide 

waardestellingen. Daar aan toegevoegd mogen 3 begrippen niet vergeten worden benoemd te 

worden.   

• herkenbaarheid 

Het bouwplan wat gerealiseerd werd  is enerzijds vooruitstrevend in de jaren '68-'72 voor 

Noord-Nederland  maar anderzijds herkenbaar in zijn functionele nuchterheid, passend bij de 

volksaard. Geen frutsels maar toch een routing en  schakeling van de wooneenheden en 

bijruimten die aansluit bij de wensen tot behoud van sociale contacten zoals dat in de dorpen 

bestond en bestaat! Een samengesteld 'nieuw dorp' .        

• gaafheid 

De gaafheid blijkt uit het weten dat mensen graag kwamen wonen in het complex. Dat is tot 

op de huidige dag het geval. Er is sprake van worteling. Brengt de bouwvorm dat mee? 

Waarschijnlijk wel! Routing, sociale contacten, gerieflijke indeling van de woonunit, 

uitstraling in kleur, verbondenheid met de omgeving… het maakt een gewenst geheel. 

• authenticiteit 

De zeldzaamheid van de 2 eerder geduide punten geeft het geheel authenticiteit. 

 

8. ILLUSTRATIES EN BRONNEN 

 
Een aantal illustratieve foto's zijn toegevoegd. Beelden vertellen ook het verhaal. 

Er zijn een aantal bronnen geraadpleegd. 

1. Uit het rapport van Barzilay+Ferwerda werden gegevens verwerkt. Die zijn te vinden 

bij: https://www.experimentelewoningbouw.nl/portfolio/ex-70-080-ijlst-nij-ylostins/ 

2. Via mailcontact met de heer Barzilay ( architect, Nevenlandsehof 7, Apeldoorn +31 6 

245 207 info@marcelbarzilay.nl) werden informaties over het gerapporteerde project 

verkregen. Eind dit jaar moet een rapport verschijnen van het project 'Verkenning 

Post65' van de RCE, wat hierover iets zal zeggen. 

3.   Herinneringen van de samensteller van deze aanvraag, als oud werknemer bij Van  

Manen&Zwart en de daar werkende ontwerper van het complex , dhr. Erik Haag in 

1970-1972 . En een oud-collega die de bouwtekeningen toen maakte. 

4. Architectuur recensie NRC van de hand van dhr. Wiekart. 

5. Eigen verkenningen van de samensteller (zie o.a. de bijlagen) 

 

9. CONCREET VERZOEK 

 
• Min/Plus: De laatste zinnen bij hoofdstuk 3 geven het al aan. De aanvraag voor een 

monumentenstatus in dit geval geven we een speciaal accent mee. Daarom voegden 

we een veranderingssuggestie bij. Met kennis van de regels dat een aanvraag er 

normaliter niet op gericht is met suggesties te komen doen we dat in dit geval bewust 

wel. Dat kan het proces op gang brengen met elkaar op weg te gaan naar ‘bewaren en 

verbeteren’. Die suggestie bij hoofdstuk 10 aangegeven, moet gezien worden als los 

onderdeel bij de aanvraag maar kan een leitmotiv zijn voor verdere stappen. 

 

https://www.experimentelewoningbouw.nl/portfolio/ex-70-080-ijlst-nij-ylostins/
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• Geef Nij Ylostins dus een Gemeentelijke Monumentenstatus Min/Plus ( -/+)  

• Het verzoek is op een creatieve manier, bij besluit tot sloop door Elkien, bij verbouw 

de herinneringswaarde vast te houden in de nieuwbouwplannen. Dat kan door de 

hoofdstructuur vast te houden op de bestaande fundamenten.  

• Het verzoek is hierbij een 'knip' in de uitvoering te maken zodat vleugel met een 

verdieping eerst vervangen wordt voor een 1-laagse nieuwbouw. De bewoners (met 

lichte zorg)  kunnen dan (mogelijk) eerst verhuizen naar de  bestaande 1-laagse 

vleugel. 

• Bij realisatie in 2 'herbouwfasen' kan afgestemd worden op nieuwe bouw- en 

comforteisen voor de doelgroep met vormen van zorg. (het Bouwbesluit   

• Bij realisatie van het totale project moet het Nij Ylosins-verhaal leesbaar blijven.  

• Creatief denkend, wordt het een win-win-verhaal wat een unieke 'derde weg' volgt.  

• Het spaart onnodige infrastructurele kosten en funderingskosten.(circulair denkend)  

• De betrokkenen doen een voorzet van plattegrondstructuren tot het ontwerpen op 

het aanwezige funderingsstramien. Die zijn in de Bijlage ( 10) aangegeven. 

 

Samenstelling en redactie van deze Monumentenstatus-(-/+) aanvraag:                                                    

Joute de Graaf  (oud-architect/docent architectuurgeschiedenis) 21 juni 2019 © 

 

** Namens actiegroep, eerst verantwoordelijke aanvrager: Reinder Hoomans 

 

10.  ( LOSSE) BIJLAGEN 

 
• Toegevoegd verbouw-/optimalisatie idee als vernieuwd perspectief. 

 
 

• Er van uitgaande dat het Elkien/ Patyna ernst is het bestaande wooncomplex te 

herbouwen om evt. nodige aanvullende betere zorg en wooncomfort aan de ouderen te 

kunnen bieden in woonunits die daar meer op zijn toegesneden dan de huidige units 

zijn een paar punten belangrijk nl.: meer oppervlakte voor de wc, badkamer en 

slaapkamer. Toevoeging van stalling voor een evt. scootmobiel. Dit maakt zorg zoals 

Patyna die aanvullend wil geven beter mogelijk.  

• Winst bij verduurzaming /herbouw is dat rekening gehouden kan worden met eisen 

vanuit het Bouwbesluit en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

bouwen en nieuwe vormen van energievoorziening. Gekeken kan dan worden naar 

vormen van gasloos verwarmen en het opwekken van eigen energie. Als een goed 

‘huisvader’ had Elkien reeds periodieker onderhoud moeten plegen. Winst is (op 

onderdelen) aanpassen dan het afzien van broodnodig onderhoud bij die aanpak.  

• Enkel geënt op de bestaande stramienstructuur is een schetsje toegevoegd waar 

van 3 units er 2 zijn gemaakt in een herbouwsituatie. Ook optimaliseren van units 

met gelijkblijvend m2 kan. Dat kan/moet veel vrijer en functioneler dan hier grofweg 

is aangegeven. Toch kan hiermee de denkrichting worden gevolgd.  
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scootmobiel+bijkeuken  
 

 

 

 

 

 

 
scootmobiel                                                                                                      
 

 

 
hobby 

 

 
 

bijkeuken  

 

 

 

----- = muurdoorbrekingen                                               

  

                                                        Nieuwe geluid isolerende woning scheidende muur 
 

 

 

Zie ook bijlagen: 

• Bijlage 1 : NRC Handelsblad recensie 1972; 

• Bijlage 2a en 2b: Foto-impressies Nij Ylostins; 

 


