
welstandsadvisering en monumentenzorg

B en W van de gemeente :
Súdwest-Fryslân
Uw nummer: U19.020557 d.d.: 20-11-2019 
Adr.bouwpl. : Nij Ylostins 
te IJLST
Betreft bouwaanvraag van :
HEEMSCHUT

J.W. Frisostraat 1 

8933 BN Leeuwarden

(058) 233 79 30

husenhiem@husenhiem.nl

dossiernummer
datum
kosten
behandeld door 
conclusie

M19SWF457-1 
02 december 2019 
6 408,00
J.de Vries I G.Timmer 
VOLDOET met opmerkingen

www.husenhiem.nl

NL48 BNGH 0285 0223 50

Geacht College,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.

De adviesaanvraag volgt uit de door de gemeente Súdwest- Fryslân gestarte 
procedure tot aanwijzing van wooncomplex Nij Ylostins te IJlst tot gemeentelijk 
monument. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit is per brief van 19 november 
2019 verzocht om te adviseren over het verzoekschrift van 8 juli 2019 met het verzoek 
om het wooncomplex Nij Ylostins te IJlst aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het 
adviesverzoek is ingediend op grond van artikel 3, lid 2 van de Erfgoedverordening van 
de gemeente Súdwest-Fryslân. Het verzoekschrift is per brief op 8 juli 2019 ingediend 
door erfgoedvereniging Heemschut en namens enkele bewoners van Nij Ylostins.

Bij de adviesaanvraag zijn de volgende stukken bijgevoegd: De adviesaanvraag dd. 19 
november 2019; schríftelijke toelichting bij aanvraag voor gemeentelijke 
monumentenstatus wooncomplex Nij Ylostins, IJlst, ongedateerd; bijlage 
Experimentele Woningbouw ’68-80’ Revised door Marcel Barzilay, november 2016; 
rapport Nij Ylostins te IJlst wooncentrum 1972 experimentele woningbouw, 
cultuurhistorische waardenstelling door bureau MVDH Architectuurhistorie , november 
2019, en Waardestelling Nij Ylostins, wooncentrum voor bejaarden, Ylostinslaan 1 IJlst, 
dd. 16 augustus 2019 door M. Kruidenier van bureau De Onderste Steen te Nijmegen.

De aanvraag is in de commissievergadering van 21 november 2019 aan de orde 
geweest.
Bij de commissievergadering waren meerdere vertegenwoordigers namens de 
verzoeker, de gemeente en de eigenaar van Nij Ylostins aanwezig.

De commissie heeft kennisgenomen van het adviesverzoek en van de toelichting op 
het verzoek door de gemeente. Verder heeft zij kennisgenomen van de toelichting op 
het verzoekschrift door de aanvrager en van het verweer door de eigenaar van Nij 
Ylostins, Elkien.

Naar aanleiding van het adviesverzoek door de gemeente en hetgeen in het 
verzoekschrift en tijdens de commissievergadering is ingebracht, merkt de commissie 
het volgende op.
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nieuwe woonvorm voor ouderen waarin het veranderd denken over ouderenhuisvesting 
aan de opzet en aan de typologie van het gebouw is af te lezen. Niet zozeer de 
materiele verschijningsvorm van het wooncomplex is volgens de commissie van 
betekenis, als wel de immateriële waarde, de denkbeelden waarop het ontwerp en de 
structuur zijn gebaseerd.

In hoeverre het wooncomplex voor Fryslân of voor heel Nederland zeldzaam is, is 
moeilijk te zeggen omdat naar de periode van na 1965 (post 65) nog onvoldoende 
onderzoek is gedaan. De commissie acht het juist daarom van belang dat 
getuigenissen van de post 65 periode, als dit wooncomplex, behouden blijven juist nu 
dergelijk objecten snel dreigen te verdwijnen.

Eigenaar van Nij Ylostins, Elkien, heeft in de vergadering haar bezwaren tegen 
aanwijzing van Nij Ylostins tot gemeentelijk monument toegelicht. Volgens de eigenaar 
voldoet het wooncomplex niet meer aan de huidige eisen die worden gesteld ten 
aanzien van wooncomfort en energiezuinigheid.

Door verschillende commissieleden wordt hierover opgemerkt dat het wooncomplex 
goed veranderbaar is zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de intrinsieke waarde 
van het gebouw. Omdat niet zozeer het gebouw als object op zich, maar meer qua 
opzet en immateriële waarde van belang is, kan het gebouw relatief eenvoudig worden 
getransformeerd. Elders in Nederland zijn ook goede voorbeelden te vinden van 
transformaties van vergelijkbare als monument beschermde panden.

Uit beide rapporten blijkt dat Nij Ylostins nog in hoge mate gaaf is. Alhoewel 
onderdelen aan het gebouw bij eerdere renovaties zijn gewijzigd is de inpandige 
structuur en de architectuur grotendeels aanwezig of goed herkenbaar.

genoemde rapporten, alleen te adviseren over de vraag of de commissie het 
wooncomplex Nij Ylostins te IJlst uit 1972 van voldoende architectonische en 
cultuurhistorische betekenis acht om het complex aan te merken als gemeentelijk 
monument. De commissie heeft bij haar afweging daarom slechts gekeken naar het 
wooncomplex zelf, de stedenbouwkundige setting, de functie en de cultuurhistorische 
betekenis. Andere zaken die tijdens de behandeling zijn ingebracht, zijn door de 
commissie niet meegewogen.

Uit de toelichting en de onderbouwing door de verzoeker wordt het volgende duidelijk. 
Nij Ylostins is met name bijzonder vanwege de opzet en de plattegrond van het 
gebouw die voortkomen uit de opvattingen ten aanzien van het bieden van huisvesting 
voor kleine huishoudens en het zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen van ouderen. 
Het wooncomplex kenmerkt zich door een kleinschalige opzet waarbij vormgeving en 
opzet zijn gebaseerd op het kashbah principe, waarbij wooneenheden zijn 
gegroepeerd langs binnenstraatjes, en deels rond een patio. Deze binnenstraatjes 
waren oorspronkelijk openbaar toegankelijk en stimuleerden daarmee het contact 
tussen de bewoners onderling en dat met bezoekers. Nij Ylostins was oorspronkelijk 
bedoeld voor zowel ouderen als ook jongeren.

Vanwege de vernieuwende ideeën achter het ontwerp kreeg het plan voor het 
wooncomplex in 1970, als enige woningbouwproject in Friesland, van het ministerie 
van Volkshuisvesting het predicaat Experimentele Woningbouw.

De commissie is er van overtuigd dat het wooncomplex een gaaf voorbeeld is van een
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Passend bij de ideeën die aan Nij Ylostins ten grondslag liggen, vormt de bijzonere 
stedenbouwkundige ligging van het wooncomplex bij de toegang tot de binnenstad van 
IJlst, in een groene setting (boomgaard) en de wijze waarop het gebouw op de 
omgeving reageert.

De commissie stelt vast dat met de aanwijzing van dit wooncomplex tot gemeentelijk 
monument directe sloop van het monument wordt tegengegaan, en wordt voorkomen 
dat een cultuurhistorisch gaaf voorbeeld van een tijdsbeeld verdwijnt. Aan de andere 
kant acht de commissie dat het wooncomplex, gezien ook de immateriële waarde zich 
goed leent voor transformaties die nodig zijn om het wooncomplex toekomstbestendig 
te maken en als monument in gebruik te houden.

Conclusie:
De commissie is op grond van de onderbouwing van de ingeschakelde deskundigen en 
van de toelichting door de aanvragers tijdens de commissievergadering van oordeel 
dat het voor advies voorgelegde wooncomplex Nij Ylostins van voldoende 
cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis is, dat aanwijzing van het 
complex als gemeentelijk monument is gerechtvaardigd.

Verder ziet de commissie het belang van Nij Ylostins als representant van een 
architectuurperiode die nu nog onvoldoende in kaart is gebracht. Dit tegen de 
achtergrond van de binnenkort af te ronden verkenning van Post '65 architectuur door 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Namens de commissie,

ir. M.A. Visser,
voorzitter
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