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1. Inleiding

MVDH Architectuurhistorie is door de gemeente 
Súdwest-Fryslân gevraagd een cultuurhistorische 
waardenstelling te maken van het wooncentrum Nij 
Ylostins in IJlst. Woningcorporatie Elkien beraadt 
zich op de toekomst van het gebouw en overweegt 
sluiting van het wooncentrum, hoofdzakelijk be-
woond door bejaarde huurders.
Dit is aanleiding voor de gemeente om het maat-
schappelijke en cultuurhistorische belang van het 
gebouw te laten onderzoeken. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Marjan de Groot 
en Marieke van der Heide, beide architectuurhisto-
rici en waardenstellers van cultureel erfgoed. Het 
locatiebezoek is uitgevoerd op 14 oktober 2019 
in het bijzijn van een medewerker Erfgoed van de 
gemeente Súdwest-Fryslân.

December 2015

2019, perceel wooncentrum Nij Ylostins.
Luchtfoto Googlemaps



MVDH Cultuur- en Architectuurhistorie - Nij Ylostins, IJlst, november 2019 5

2. Historische context locatie

Het wooncentrum, tegenwoordig Woon- en Ont-
moetingscentrum, genaamd ‘Nij Ylostins’ is gelegen 
ten noordwesten van de oude kern van de stad IJlst. 
Tot de bouw van het wooncomplex lag op deze 
locatie een boomgaard. Na de oorlog is IJlst enorm 
gegroeid, in de eerste plaats met een wijk in het 
noordwesten. Nij Ylostins ligt aan de rand van deze 
naoorlogse wijk. 

Het pand ligt centraal op een langgerekt perceel. 
Aan de noordzijde wordt het terrein omsloten door 
de Zuidwesthoekweg, aan de oostzijde door de 
Stadslaan en aan de zuidzijde door de Ylostinslaan. 
Het pand is verhoogd gelegen midden in het groen 
op een terrein dat is omgracht en deels omzoomd 
met bomen.

1959 Luchtfoto. De boomgaard met bijbehorende behuizing (rode kader). Bron: Dotka.

1970 Luchtfoto. De boomgaard (rode kader) met ten zuiden de naoorlogse dorpsuitbreiding. Bron: Dotka. 
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3. Ontstaansgeschiedenis Wooncentrum Nij Ylostins

Op initiatief van de sociaal zeer bewogen voormalig 
huisarts Eelke Sietsma uit IJlst is ‘Nij Ylostins’ ge-
bouwd. De huisarts zag dat de oude van dagen in IJlst 
zeer sober woonden in vochtige huizen in steegjes 
met weinig daglicht. Om de woningnood, de wantoe-
standen en de verkrotting in IJlst eind jaren zestig van 
de vorige eeuw tegen te gaan, nam hij het voortouw 
en werd de drijvende kracht achter het ontstaan van 
het wooncentrum ‘Nij Ylostins’. De stichting die in het 
leven werd geroepen, ‘Stichting Bejaardenzorg IJlst 
en Omstreken’, kreeg bestuursleden uit alle betrokken 
kerkgenootschappen; de Gereformeerde, de Neder-
lands-Hervormde en de Doopsgezinde kerken van IJlst 
en omstreken (de dorpen Hommerts, Jutrijp, Oosthem 
en Abbega). Hierin zat ook één van de directeuren 
van Nooitgedagt, de voormalige fabriek in IJlst die 
schaatsen (houtjes) en deels houten gereedschap 
produceerde en lange tijd de grootste werkgever van 
de stad was. De stichting werd uitsluitend opgericht 
in het belang van verbetering van de volkshuisvesting 
van ouderen.
De Stichting Bejaardenzorg IJlst en Omstreken had 
een dagelijks bestuur, dat één keer per veertien dagen 
bijeenkwam, en een algemeen bestuur, dat twee 
keer per jaar bijeenkwam. Ook werd er een bouw-
commissie in het leven geroepen. De Stichting heeft 
samen met de kerken in IJlst en omstreken het geld 
opgebracht voor de bouw van het wooncentrum. De 
kerken hebben een ton aan guldens bijgedragen om 
te investeren in sociale ruimtes, zoals de recreatiezaal. 
Er werd een architectenbureau gezocht, waarbij het 
belangrijkste uitgangspunt was dat het gebouw een 
sociaal karakter kreeg. De Stichting hield vervolgens 
een enquête onder de ouderen in IJlst en omgeving 
en gaf de resultaten door aan de architecten. Daar-
naast moest het laagbouw zijn, omdat men in IJlst 
niet gewend was aan hoogbouw. Hoewel het plan in 
eerste instantie niet alleen was bedoeld voor ouderen, 
was echter de aanvraag van deze doelgroep zó groot, 
dat uiteindelijk de nieuwe bewoners allemaal ouderen 
waren vanaf 65 uit IJlst en omstreken. Omdat er een 
grote wachtlijst was, werden mensen uitgekozen die 
een affiniteit hadden met de kerken. 

Door de gemeente werd een stuk grond van 15.000m2 
(weiland) aangekocht van de heer  S. Schilstra, die in 
oud IJlst woonachtig was. Hij had in de jaren dertig 
van de vorige eeuw een stuk grond gekocht aan de 

noordwestzijde van de oude kern. Hierop had hij fruit-
bomen geplant en zo een boomgaard gerealiseerd. 
Later heeft hij kippenhokken geplaatst en verkocht hij 
zowel fruit, eieren en jonge hennen (fruit- en pluim-
veebedrijf). Na de oorlog heeft hij de woning ‘De 
Bongerd’ (=boomgaard) laten bouwen op de hoek van 
de Stadslaan en Ylostinslaan en is hier gaan wonen. 
De woning staat nog steeds aan de oostzijde van de 
hoofdingang van Nij Ylostins. De grond werd door de 
gemeente ten behoeve van het bouwproject opge-
hoogd en bouwrijp gemaakt, waarbij de opstallen 
werden verwijderd.

De heer E. Sietsma, secretaris van de Stichting Bejaar-
denzorg IJlst en Omstreken diende in 1969 een aan-
vraag in voor het verlenen van een bouwvergunning 
voor ‘een wooncentrum voor bejaarden en anderen 
met inbegrip van een bibliotheek, groene kruiscen-
trum, recreatiezaal e.a.’. Het was een ontwerp voor 
59 appartementen voor 1- of 2- persoonshuishoudens 
van ca. 70 m

2 en  met ondersteunende ruimten. 
De bouwvergunning werd verleend op 18 december 
1969 met toepassing van artikel 20 van de Weder-
opbouwwet. Het wooncentrum werd gebouwd in 
1970-72 naar ontwerp van de samenwerkende archi-
tecten- en ingenieursbureaus Nijenhuis en Ebbinge, 
Timmer, Van Manen en Zwart, en ir. Thieme te Haren. 
Nijenhuis en Ebbinge, een architectenbureau uit 
Assen, hebben het grootste deel van het ontwerp voor 
hun rekening genomen. In 1970 kreeg het ontwerp van 
het wooncentrum van Minister Schut1  het predicaat 
‘Experimentele Woningbouw’. Van de vele aanvragen 
kregen dat jaar slechts vier2 woningbouwprojecten dit 
predicaat van het Rijk.  In totaal zijn er in Nederland 
64 woningbouwprojecten in de periode 1968-1980 
voorzien van de titel ‘experimenteel’.

1. W.M. Schut was in die tijd Minister van Volkshuisvesting 

en Ruimtelijke Ordening en van huis uit stedenbouwkundige. 

Hij is verantwoordelijk voor de liberalisering van de huur en 

voerde de individuele huursubsidie in.
2. De andere drie projecten die in 1970 het predicaat kregen 

waren etagewoningen in Nijmegen (architect Verschoor), 

eengezinswoningen in Doorn (Bouwteam Inbo) en eengezins-

woningen in Babberich (architecten Joosten en Harold).
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1981 Luchtfoto van IJlst en Nij Yllostins. Bron: Dotka.

1973, Ansichtkaart Nij Ylostins. Bron: Eigen bezit.
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4. Experimentele woningbouw

Gestimuleerd door de Rijksoverheid werden tussen 
1968 en 1980 experimentele woonplannen gereali-
seerd, verspreid over heel Nederland. Dit was in het 
kader van een uniek woningbouwprogramma uit de 
jaren zeventig, genaamd programma ‘Experimentele 
Woningbouw’. Architecten en stedenbouwkundigen 
werkten samen aan nieuwe woonvormen van een 
meer ‘menselijke maat’ dan de hoogbouw en stroken-
bouw die eind jaren zestig in veel kernen de norm was 
geworden. Hierdoor vond vanaf 1968 een vernieuwing 
plaats in de volkshuisvesting en stadsvernieuwing. Er 
werd een adviescommissie opgericht die beoordeelde 
of het bouwplan iets vernieuwends ter tafel bracht en 
‘experimenteel’ genoemd mocht worden. 
De aanleiding voor dit programma was de ontevre-
denheid over de uitwerking van de grote bouwstroom 
uit die tijd. Deze leidde tot saaiheid en monotonie, 
doordat het Rijk industrieel vervaardigde hoogbouw 
stimuleerde . Er verscheen in korte tijd in bijna elke 
Nederlandse stad een typische hoogbouwwijk met 
galerijflats. Het programma ‘Experimentele Wo-
ningbouw’ was een reactie op deze grootschalige en 
monotone woonwijken uit de jaren vijftig en zestig. 
De vraag rees of het niet anders kon.
Ook speelde mee dat in kleine gemeenten na de 
oorlog weinig geld was voor het bouwrijp maken van 
gronden en dat nieuwe woningbouw vaak in handen 
was van lokale aannemers. Volgens de adviescommis-
sie Experimentele woningbouw was dit niet de groep 
die ‘zich veelal begeeft in experimenten’. Daarnaast, 
om zo min mogelijk risico te nemen, betraden de 
kleinere gemeenten vaak de meer traditionele paden3. 
Het was dan ook van belang om experimenten voor 
nieuwe woonvormen niet alleen in de steden en in het 
Westen uit te voeren, maar ook in kleinere kernen en 
in de regio te laten plaatshebben.

In de jaren zestig startte minister Schut van Volks-
huisvesting en RO dan ook het proefprogramma 
‘Experimentele Woningbouw’. In mei 1968 om precies 
te zijn. Dit had tot doel experimenten op het gebied 
van woningbouw te stimuleren en het daadwerke-
lijk realiseren van deze woningbouw om een aantal 
aspecten van die tijd meer aandacht te geven, zoals 
bijvoorbeeld flexibiliteit in gebruik en inrichting van de 
woonomgeving, bouwen voor de buurt, het bevorde-
ren van vernieuwingen die konden bijdragen tot een 
betere kwaliteit van wonen waarbij de vernieuwingen 

betrekking konden hebben op de woning/woonvorm/
woonomgeving. Plannen die de genoemde verhoging 
nastreefden, kregen naast het predicaat ‘Experimen-
tele Woningbouw’, extra subsidie en er werd ook 
vrijstelling verleend van bepaalde voorschriften uit de 
‘Voorschriften en Wenken’ en de plaatselijk geldende 
bouwverordening. Voor het verkrijgen van het predi-
caat, werd het plan voorgelegd aan de adviescommis-
sie Experimentele woningbouw en werd advies aan de 
minister gevraagd.
Als het predicaat werd toegekend, konden de betref-
fende projecten in aanmerking komen voor een extra 
bijdrage in de huur van 200 gulden per woning per 
jaar4.
Ontwerpers konden plannen indienen die als ze echt 
vernieuwend waren, het predicaat ‘Experimentele 
Woningbouw’ kregen. Het ging om kwaliteit in plaats 
van kwantiteit. Bekende voorbeelden van deze ‘Expe-
rimentele Woningbouw’ zijn de kubuswoningen van 
Piet Blom te Rotterdam en Helmond, de Bolwonin-
gen van Dries Kreijkamp te Den Bosch en de Kasbah 
woningen te Hengelo van Piet Blom. De architecten, 
stedenbouwers en opdrachtgevers droegen bij aan 
vernieuwing op het gebied van woning, woonvorm en 
woonomgeving.

1976. Maquette experimentele woningbouw, plan 
Tuikwerd in Delfzijl (bron: Beeldbank Groningen)
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In de eerste jaren van het programma werd de een-
vormigheid van de doorzonwoningen in het gelid 
doorbroken. Echter begin jaren zeventig waren de ar-
chitecten op stoom en kregen de projecten een flinke 
dosis idealisme mee. In de laatste fase werd de regie 
overgenomen door de overheid met thema’s als ver-
dichting, stadsvernieuwing en andere doelgroepen als 
belangrijkste thema’s. Eind 1980 werd het programma 
stopgezet. Van de 84 plannen die het ‘stempeltje’ ‘Ex-
perimentele Woningbouw’ kregen, zijn 64 projecten 
daadwerkelijk gerealiseerd. 

De reden dat het ontwerp van Nij Ylostins (25 augus-
tus 1970) van de adviescommissie het predicaat ‘Ex-
perimentele Woningbouw’ kreeg, was omdat het op 
meerdere vlakken een experimenteel kenmerk had: 
zowel op het vlak van de woning, als de woonvorm en 
woonomgeving. De geknikte woonvorm voorzag in 
een interessante woonplattegrond5, de geschakelde 
positionering van de woningen werd een ‘beweeglijke 
schakeling’ genoemd en droeg bij aan de beleving van 
de semi-openbare binnenstraatjes. Ook het feit dat 
de woningen niet alleen bedoeld waren voor ouderen 

maar ook geschikt voor kleinere gezinnen, maakte 
het multifunctioneel. Tenslotte was de inpassing in de 
bestaande boomgaard een pluspunt. 

In het kader van het programma ‘Verkenning Post 
65’, hebben de architect Barzilay en stedenbouwer 
Ferwerda recentelijk in opdracht van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed een onderzoek gedaan naar 
experimentele woningbouw uit de periode 1968-1980. 
Op de daarbij behorende website wordt ook aandacht 
besteed aan Nij Ylostins6. 

3. Uit: Artikel Trouw, ‘Balans van de adviescommissie         
   experimentele woningbouw’, d.d. 5 juli 1970.
4. Bron: De Tijd, d.d. 28 aug. 1970.
5  Er waren twee woningtypen, type a had een geknikte    
   plattegrond, type b een rechte plattegrond.
6  https://www.experimentelewoningbouw.nl/portfolio/          
   ex-70-080-ijlst-nij-ylostins/ 

1969. Detail ontwerptekening Wooncentrum IJlst 
(bron: gemeente gemeente Súdwest-Fryslân)
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5. Ouderenzorg

De ouderenzorg zoals we die nu kennen, bestaat nog 
maar een halve eeuw. Tot voor de Tweede Wereld-
oorlog zorgden familie of liefdadigheidsinstellingen 
voor ouderen die het zelf niet meer redden. Pas na 
de Tweede Wereldoorlog komt er interesse voor 
het welzijn van de ouderen met de beroemde AOW 
(aanvankelijk de Noodwet Ouderdomsvoorziening) in 
1947. Het aantal ouderen wordt steeds groter en de 
samenleving begint te ‘vergrijzen’. Daarnaast bevindt 
Nederland zich in de wederopbouw en kampt het 
met een woningtekort. Vanaf de jaren zestig veran-
dert langzaam de visie op bejaarden. Ze moeten nu 
gezond en prettig ouder kunnen worden. De geriatrie 
doet zijn intrede en er worden op grote schaal mo-
derne bejaardenoorden uit de grond gestampt. Met 
de Wet op Bejaardenoorden maakt de overheid het in 
1963 mogelijk bejaardenhuizen te bouwen, waardoor 
bestaande huizen worden vrijgemaakt voor jongeren. 
Daarnaast is het door het toenemende individualisme 
minder vanzelfsprekend dat kinderen voor hun ouders 
blijven zorgen.

Voor de Tweede Wereldoorlog is de ouderenzorg 
vooral in handen van de kerk en particuliere welda-
digheidsinstellingen. Als ouderen hier niet terecht 
konden, dan schoot de burgerlijke armenzorg van de 
gemeente te hulp. Welgestelde ouderen kochten vaak 
een woning in een hofje. Voor de meer armlastigen 
waren er ‘oudeliedenhuizen’, meestal opgezet door de 
kerk. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 
waren hulpbehoevende ouderen aangewezen op ge-
meentelijke bejaardenoorden. De bewoners hadden 
hier slechts de beschikking over een bed en een kastje. 
Ze leefden en sliepen in grote zalen (30 à 40 bedden), 
waarbij ze geen privacy hadden en mannen en vrou-
wen werden gescheiden. 

Vanaf halverwege de jaren zestig veranderde de 
visie op de ouderenzorg en werden op grote schaal 
moderne bejaardentehuizen (vaak flats) gebouwd. 
Het eerste moderne bejaardenhuis werd rond 1965 
geopend in de Limburgse plaats Eygelshoven. Initia-
tiefnemer van dit ‘Sociaal Centrum voor bejaarden en 
alleenstaanden’ was burgemeester H.J. Boijens. Door 
een beter bejaardenbeleid worden huizen met grote 
slaapzalen begin jaren zeventig vervangen door de 
huizen zoals we die nu kennen met individuele ka-
mers. Hier vinden 65 plussers een zelfstandige woon-

plek tussen leeftijdsgenoten. Met het ouder worden 
krijgen de bewoners van de bejaardentehuizen steeds 
meer behoefte aan hulp, die wordt hun in de flat zelf 
geboden. Langzaam ontwikkelt het bejaardentehuis 
zich tot een verzorgingshuis. Sinds 2008 is de officiële 
benaming voor het bejaardentehuis ‘woonzorgcen-
trum’ of ‘woonzorgcomplex’. Hier wonen ouderen, die 
extra zorg en verpleging nodig hebben, permanent of 
tijdelijk. Ouderen die wel redelijk gezond en zelfstan-
dig zijn, wonen zoveel mogelijk thuis, in aanleunwo-
ningen of serviceflats.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was de gebruike-
lijke vorm voor een seniorencentra hoogbouw, waarin 
kleine kamertjes langs lange galerijen met gemeen-
schappelijke keukens. Nij Ylostins was anders qua 
opzet en bouwwijze. Uitgangspunt was om ouderen 
in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen, 
waardoor zij optimaal en zolang mogelijk in de samen-
leving konden blijven functioneren. Daarnaast was 
het wooncentrum niet alleen voor ouderen bedoeld. 
Het ontwerp was geschikt voor kleinere huishoudens: 
echtparen, alleenstaanden en zelfs kleine gezinnen. 
Die laatste groep heeft er echter nooit gewoond, om-
dat de wachtlijst van ouderen uit IJlst e.o. groot was. 
De oudere bewoners zouden dan gehuisvest worden 
op de begane grond, de overige doelgroepen op de 
verdieping. Er was een keuken in de woning, waardoor 
ze langer zelfstandig konden blijven functioneren.

1977. Petsjebaljen in Nij Ylostins (Leeuwarder Courant)
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6. Nij Ylostins’ ontwerp en doelstelling

Samenwerkende architecten
Het functionele ontwerp van het wooncentrum is van 
de samenwerkende architecten- en ingenieursbureaus 
Nijenhuis en Ebbinge, Timmer, Van Manen en Zwart, 
ir. Thieme te Haren. De projectontwerper was ir. E.B. 
Haag.
Het Architecten- en ingenieursbureau Nijenhuis en 
Ebbinge te Assen (voorheen Van Houten en Nijenhuis 
te Gieten) werd gerund door Harm Nijenhuis en A.E. 
Ebbinge. Ze hadden in Drenthe met name bekend-
heid vanwege hun ontwerpen voor bedrijfspanden 
en woningbouwtypologieën. In de provincie Drenthe 
is het bedrijfspand van de Fa. Van Gorcum, gebouwd 
als drukkerij/uitgever en boekhandel uit de periode 
1964-1966 naar ontwerp van de Drentse architecten 
Nijenhuis en Ebbinge aangewezen als provinciaal mo-
nument. Later vormden deze architecten een samen-
werkingsverband met Timmer, Van Manen en Zwart. 

De bouwstijl van de het wooncomplex is verwant aan 
het Structuralisme. Het Structuralisme is architectuur 
in de vorm van een verzameling kleine eenheden, 
soms in duidelijke structuren, soms in een ogenschijn-
lijke willekeurige opbouw. De kleinere eenheden heb-
ben dan de menselijke maat en vormen samen een 
structuur met gemeenschappelijke ruimtes om het 
sociale aspect te benadrukken. Een andere naam voor 
het Structuralisme in Nederland is ‘Forum’. De Foru-
marchitecten zetten zich af tegen de ideeën uit de 
jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw van het Nieuwe 
Bouwen. Zij verzetten zich tegen de eenvormigheid, 
omdat wijken met doorzonwoningen en grote flatge-
bouwen overal hetzelfde karakter hadden. Hun motto 
was: primair is een gebouw voor de gebruikers. Door 
de druk van de bouwwoede met grote wooncom-
plexen is het contact met de gebruiker verloren ge-
gaan.  Een gebouw moet meer zijn dan een optelling 
van functies. Architectuur moet menselijke activitei-
ten mogelijk maken en sociale contacten bevorderen. 
Belangrijke uitdragers van deze gedachte waren Aldo 
van Eyck, Piet Blom en Herman Hertzberger.

Analyse ontwerp
Het wooncentrum is ontworpen in een aan het 
Structuralisme verbonden bouwtrant, uitgevoerd in 
beton, staal, steen en glas. Het gebouw bestaat uit 
meerdere in zaagtand geschakelde bouwvolumes met 
witte gevels en grote liggende vensters. Deze worden 

gedekt door een plat dak. De vleugels aan weerszijden 
bestaan uit één bouwlaag. De centrale volumes, die 
een patio omringen, zijn twee bouwlagen hoog. Door 
de grote glaspartijen in de gevels is er een sterke rela-
tie tussen in- en exterieur. In de loop der tijd is er een 
rechthoekig volume (lift) aan de zuidzijde geplaatst 
naast de entree, zijn sommige vensters vervangen 
door dubbel glas, zijn er nieuwe platen boven de 
vensters geplaatst en is het donkere houtwerk overge-
schilderd in lichtere kleuren.

De rechthoekige ruimtes van de 59 wooneenheden, 
waarvan 45 op de begane grond elk met eigen tuin, 
zijn als reeks gegroepeerd langs vier haaks op elkaar 
staande ‘woonstraten’ en deels rondom een patio met 
bijruimtes voor sociale activiteiten. De zaagtandvorm 
van het grondplan keert in drie van de vier hoofdstra-
ten terug. Door deze geleding zijn de straten geen 
gangen, maar ontstaat er intern een beeld van recht-
lijnige verspringingen en versmallingen. In de straatjes 
met pleintjes bevinden zich bankjes, ruimtes/hoekjes 
om zitjes te creëren. Hierdoor zijn de overdekte bin-
nenstraatjes meer dan een gang, ze bevorderen het 
contact en zijn openbaar toegankelijk. De woningen 
aan de binnenstraatjes vormen samen een steden-
bouwkundige structuur met verbredingen en versmal-
lingen tot steegjes. Deze straatjes hebben een eigen 
straatnaam gekregen.
De wooneenheden bestaan uit twee typen plattegron-
den. Type a met geknikte plattegrond bevindt zich in 
de laagbouw zonder verdieping en type b met rechte 
plattegrond bevindt zich in de centrale gedeelten met 
verdieping. Door de geknikte plattegronden ontstaan 
er geschakelde plattegronden, die het karakter van de 
verspringingen in de hal versterken en het uiterlijk van 
de laagbouw een levendig karakter geven. De inde-
ling van de woningen is vrijwel identiek:  woonkamer, 
slaapkamer, keuken, badcel, toilet en een berging die 
als hobbyruimte gebruikt kan worden. Bij type b zijn 
de kastruimten in de gang anders verwerkt. De drem-
pels ontbreken (onderscheid met normale woningen) 
en er is een alarmbel. Tussen woon- en slaapvertrek 
is er een vouwwand, waardoor een werk-leeshoek is 
af te scheiden, resp. bij het woonvertrek is te voegen. 
Rondom de patio zijn de nevenfuncties gelegen, die 
ook betekenis hebben voor de omgeving. 
In het interieur zijn de zachtboard plafonds vervan-
gen, de keukens in de woningen vernieuwd, van 
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Ontwerp uitgangspunten:

1.   Het wooncentrum IJlst is ontworpen voor 
het huisvesten van ouderen, bejaarden en 
anderen. Hiermee wil gezegd zijn dat naast 
bejaarden ook alleenstaanden een huisves-
tingsmogelijkheid vinden (wijkverpleegsters, 
onvolledige gezinnen).

2.  Inpassing in de situatie maakt lagere bebou-
wing wenselijk.

3.   Laagbouw verdient voorkeur om beter aan 
te sluiten op het oude woonmilieu van toekom-
stige bewoners: zij zullen in het algemeen van 
het plattelang afkomstig zijn.

4.  Een (klein) stukje privétuin zal door deze 
bewoners worden gewaardeerd. Hiertoe kan 
de (t.o.v. maaiveld verhoogde) strook rondom 
het gebouw naar individueel gebruik worden 
ingericht (tuinieren, vogels etc.).

5. Bewoners zullen hun zelfstandigheid in het 
centrum handhaven. De algemene keuken is 
klein en dient slechts als distributiekeuken en 
voor bereiding van maaltijden in het bijzondere 
gevallen. [...].

6.  Naast integratie van verschillende groepen 
bewoners wordt ook gestreefd naar het betrek-
ken van diverse maatschappelijke activiteiten in 
de woongemeenschap. Hiertoe is opgenomen 
een consultatie-Groene 

Kruiscentrum, gezinszorg en maatschappelijk 
werk, leezaal en bibliotheek, recreatiezaal wel-
ke ook voor activiteiten buiten het wooncen-
trum kan worden benut [...], een verkooppunt 
voor bank of PTT.

7. De geprojecteerde binnenstraatjes bieden 
bewoners grotendeels klimaatvrij wandelge-
bied, waarin bovendien zithoeken, knutsel-
ruimte, binnentuin (patio) zijn gesitueerd. De 
straatjes zullen behandeld worden als openbaar 
gebied - ook passanten en postbodes vinden 
door de straatjes hun weg.

8. In het project zijn wooneenheden van twee 
vrijwel identieke types gedacht: in de laagbouw 
zonder verdieping type a, in de gedeelte met 
verdieping type b. Door de in type a ontwikkel-
de “zaagtand” krijgt de laagbouw een levendig 
karakter. Door dit verspringen van de bouwmu-
ren ontstaat een sterke ruimtelijke werking in 
het interieur. Bij type b zijn kastruimten gang 
anders verwerkt, waardoor een meer directe 
beleving van het interieur mogelijk is.
In beide types is tussen woon- en slaapver-
trek een schuifwand gedacht, waardoor een 
werk-leeshoek is af te scheiden, resp. bij het 
woonvertrek is te voegen.

Bron: Bijlage bij besluit van B&W van IJlst d.d. 18 
december 1969 (Bouwarchief gemeente).

douche en toilet één ruimte gemaakt, hebben de 
systeemvloeren en wanden (dragende binnenmuren 
kalkzandsteenblokken, niet dragende binnenmu-
ren poriso-steen) in de gangen een nieuwe coating/
verflaag gekregen, is het bruin gelakte houtwerk 
overschilderd (wit) en zijn de gangen gecomparti-
menteerd.

Op het langgerekte perceel zijn deels nog restanten 
te zien van de oude boomgaard. Daarnaast is rond-
om het gebouw een jongere tuinaanleg aanwezig, 
die stamt uit de tijd van de bouw van het wooncen-
trum. 
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Huidige situatie
In de loop der tijd is het gebouw hier en daar gemo-
derniseerd. In 1985 is de inrichting van de centrale 
keuken gewijzigd. En ook in het kader van een con-
trole op de brandveiligheid werd het pand in 1994 
gerenoveerd. In eerste instantie zijn installatietech-
nische voorzieningen aangebracht ten behoeve van 
de brandveiligheid als brand(rook)melders. Later 
zijn de bouwtechnische aanpassingen doorgevoerd. 
De gangen werden gecompartimenteerd, alle zacht-
boardplafonds werden vervangen door brandweren-
de plafonds, er werden nieuwe keukenblokken en 
wandtegels geplaatst, de tussenwand tussen toilet 
en douche werd verwijderd, in douche/toilet werd 
de vloer vernieuwd en nieuwe wandtegels geplaatst, 
er kwamen nieuwe vensterbanken en legborden. In 
1997 werden nieuwe luifels geplaatst en een nieu-
we liftschacht, in een rechthoekige uitbouw aan de 
zuidoostzijde naast de entree. De oude lift was een 
personenlift en niet berekend op scootmobielen en 
brancards. Ook werden in de loop der tijd de ramen 
deels vervangen door dubbele beglazing, de mees-
te woningen hebben echter nog enkel glas. In het 
interieur werden in de wandelgangen de wanden en 
vloeren voorzien van een nieuwe coating/verflaag. 
Van oorsprong waren de kozijnen en acoustische 
plafondsplanken van gelakt hout. Ook de wanden en 
de vloer waren onbehandeld waardoor het materi-
aal bijdroeg aan het ontwerp van de ruimten. Het 
houtwerk is nu witgeschilderd. Het decoratieve 
tegelpatroon is ook nog goed zichtbaar in de vloer. 
De recreatiezaal is een paar jaar geleden opgeknapt. 
Het orgel, dat was verouderd, is inmiddels vervan-

gen door een nieuwe. De flexibele schuifwanden in 
de woningen zijn hier en daar verwijderd.                                  
In de oude boomgaard zijn door de jaren heen veel 
fruitbomen gekapt. Op dit moment zijn er nog wei-
nig bomen over.

De eerste beheerders van het pand waren de heer 
Pieter van Slooten samen met zijn vrouw Hinke 
van Slooten. Mevrouw Van Slooten is nog steeds 
woonachtig in het pand. De taken van het beheer-
dersechtpaar waren voor de heer Van Slooten het 
schoonmaken van het gebouw, licht onderhoud en 
tuinwerkzaamheden. Mevrouw Van Slooten mocht 
alleen lichte zorgtaken uitvoeren, zoals het aantrek-
ken van steunkousen. Elke woning had een alarmbel 
voor noodgevallen. Als er zwaardere taken werden 
vereist, moest mevrouw Van Slooten hulp inschake-
len. Tegenwoordig zijn er meerdere zorgverleners 
actief in het pand, waaronder Patina (partner van 
Elkien). 

Het pand heet tegenwoordig Woon- en Ontmoe-
tingscentrum Nij Ylostins, waarin behalve 59 ap-
partementen Patyna (zorg+welzijn+wonen), Fysio 
Wymbrits, de bibliotheek en Perron 2 in zijn gehuis-
vest. De recreatiezaal, die een plek was van samen-
komst voor de kerken, heeft een grote rol gespeeld 
in IJlst op zowel kerkelijk als sociaal gebied. Hier 
vinden nu nog steeds kerkelijke bijeenkomsten 
en andere activiteiten plaats. De huidige eigenaar 
Elkien (woningcorporatie) heeft echter plannen om 
het pand af te breken, de besluitvorming is echter 
uitgesteld tot 2022.
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7. Waardenstelling Nij Ylostins

8. Advies

Op basis van de landelijke criteria voor cultuurhisto-
rische waardenstellingen, is het complex Nij Ylostins 
van cultuurhistorisch belang vanwege:

- de cultuurhistorische waarde van het gebouw als 
uitdrukking van een periode van vernieuwing in de 
Nederlandse ouderenhuisvesting, en als één van 
de 64 panden in Nederland met het Rijks-predicaat 
‘Experimentele Woningbouw’; en als zijnde één van 
de geslaagde experimenten; vanwege de achterlig-
gende sociale gedachte die zich uit in de inrichting 
van het gebouw maar ook in sociaal-maatschappe-
lijke zin van de betrokkenheid van de IJlsters en de 
verschillende kerken bij de stichting van dit woon-
complex.

-  de architectuurhistorische waarde als represen-
tant van de in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
in opgang zijnde Structuralisme bouwstijl met daarin 
een duidelijke stedenbouwkundige component, zich 
uitend in de bijzondere schakering van de bouwvo-
lumes; als ook vanwege de typologsche vernieuwing 
van de flexibele woningplattegrond, de toepassing 
van overdekte binnenstraten, de directe relatie 
tussen woning en het buitengroen, en vanwege het 

ontwerp in het algemeen gericht op zelfstandige 
ouderen en kleine huishoudens met voldoende ruim-
te voor ontmoeting en contact met het buitengroen. 
De balans tussen de private ruimte van de woning, 
de beschutte buitenruimte en compacte en flexibele 
plattegrond die vanuit de keuken visueel contact 
legt met de binnenstraat (‘ogen op de straat’). Het 
interieur ontwerp is gericht op een verspreiding van 
functies en slim gebruik van pleintjes, lichtinval en 
zichtlijnen zodat contact wordt gestimuleerd.

- de bijzondere stedenbouwkundige opzet van het 
gebouw met een stratenstructuur waarlangs woon-
heden zijn gegroepeerd met inbegrip van collectieve 
ruimtes en functies, daarmee een gemeenschap 
creërend gelijk aan een woonbuurt of klein dorp. 

- de mate van gaafheid van zowel het in- als exteri-
eur, als ook vanwege de typologische herkenbaar-
heid van het gedachtengoed in de architectuur.

- de zeldzaamheidswaarde van het gebouw als 
representatief en gaaf voorbeeld van experimentele 
woongemeenschap voor ouderen.

Gelet op de hoge waarden op cultuurhisto-
risch, architectuurhistorisch en stedenbouw-
kundig vlak is te zien dat het een voor de 
gemeente uniek gebouw betreft dat voort 
is gekomen uit een sociaal-maatschappelijk 
gedachtengoed t.b.v. zelfstandig wonende 
ouderen: enerzijds nog midden in de maat-
schappij, anderzijds binnen de geborgenheid 
van een woongemeenschap. De opzet van het 
complex is tot in detail door de ontwerpers, 
initiatiefnemers en gebruikers doordacht. 
Hierdoor is niet alleen een ingenieuze plat-
tegrond ontstaan van de woning, maar is er 

een bijzondere binnenwereld van straten en 
collectieve ruimten gecreeërd waar in ont-
moeting plaats kan vinden. Ook de continue 
relatie met het buitengroen, zowel in zichtlij-
nen als letterlijk vanuit de woningen is goed 
geslaagd.
Het is zeer aan te bevelen het complex met 
buitenruimte in z’n geheel als gemeentelijk 
monument aan te wijzen, niet in de laatste 
plaats vanwege het uiterst bijzondere lokale 
inititiatief achter de bouw en de verwant-
schap die IJlst (en haar nabije omgeving) met 
het complex heeft.

MVDH Architectuur- en Cultuurhistorie, februari 2018

Overzicht criteria en puntentelling i.h.k.v. de waardenstelling van Nij Ylostins te Ijlst

NAAM KERN ADRES HUISNR CATEGORIE SUBCATEGORIE OBJECTTYPE BOUWJAAR ARCHITECT / 
ONTWERPER

BOUWSTIJL CRIT_
CH

CRIT_
ARCH

CRIT_
STED 

CRIT_
GAAF

CRIT_
ZELD

Totaal

Nij Ylostins IJlst Ylostinslaan 1-1 t/m 1-59 wonen ouderenwoningen wooncomplex 1972 Diverse Structuralisme 4 4 4 3 3 18

Puntentelling criteria (0 – geen waarde, 1 – lage waarde, 2 - gemiddelde waarde, 3 – hoge waarde, 4 – zeer hoge waarde)

Categorieën:       Een score van 18 punten en hoger = ‘zeer hoge waarde’ (monumentwaardig), van 15 t/m 17 punten = ‘van hoge waarde’ (monumentaal op onderdelen)
10 t/m 14 punten = relavante/gemiddelde waarde (karakteristiek)

Puntentelling:
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Bijlage. Locatiefoto’s

HoofdingangLiftaanbouw

Tweelaags bouwdeel zuid0ostzijde

Overgang van tweelaags naar eenlaags bouwdeelGeschakelde wooneenheden
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Omgrachting ter hoogte van de zuidzijde Vijver ter hoogte van de zuidzijde

Noordzijde bebouwing met restanten 
van de boomgaard.

Geschakelde wooneenheden
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Binnenstraat met daglicht van boven dmv daklichtenEntree woning

Binnenstraat met wooneenheid

Collectieve binnenplaats
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Oorspronkelijk straatpatroon

Wooneenheid (zicht richting keuken) Originele schuifwand
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Bijlage. Bouwarchief
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Westgevel

Oostgevel

Profiel en structuur tweelaagse bouw

Noordgevel

binnenstraat

woning
privé-

buitenruimte
privé-
buitenruimte

woning

woning

woning

binnenstraat

Profiel en structuur laagbouw

balkon collectieve ruimte

privé-
buitenruimte
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Woning type A Woning type B
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Bijlage. Krantenartikelen

Leeuwarder Courant, 6 okt 1972

Nieuwsblad van het Noorden, 15 okt 1975

Leeuwarder Courant
4 okt 1972
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Leeuwarder Courant, 10 okt 1972

Leeuwarder Courant, 16 okt 1972

Leeuwarder Courant
4 okt 1972
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Leeuwarder Courant, 20 sep 1977
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