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Tegenvaller bĳ restauratie Bolswarder
stadhuistoren
Gemeente in overleg met provincie en fondsen
over geld

De toren van Bolsward werd vorig jaar in delen verwijderd omdat die instabiel was geworden door
knaagwerk van de bonte knaagkever. Wat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân betreft komt de toren
terug, ook als dat 3,3 miljoen euro kost.
Foto: archief Marchje Andringa

Jan-Peter Soenveld
Bolsward Dat de toren van het voormalige stadhuis in Bolsward
gerestaureerd moet worden is geen punt van discussie, al kost dat ruim
drie miljoen euro. Die rekening doet de gemeente Súdwest-Fryslân
echter wel zeer, bleek maandagavond bij de vergadering van de
raadscommissie Bestjoer en Finânsjes. Die besprak het voorstel, alvorens
de raad later deze maand een besluit neemt.
De toren bleek vorig jaar ernstig aangetast door de bonte knaagkever. Het
college van B en W stelt voor om houten balken deels te vervangen door
een stalen constructie.
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Het voorstel gaat het bij de raadsvergadering op 23 april naar verwachting
wel halen, want de commissieleden zien de noodzaak voor de restauratie
wel in. ,,Het kost wat, maar je hebt er wat voor over”, zei Angeline Kerver
van GroenLinks. ,,Want we hebben ervoor gekozen het te behouden.
Daarom hebben we ook het gevoel dat we geen keuze hebben.” Bertus
Walsma (GemeentebelangenTotaalLokaal): ,,Bolsward is de toren, en de
toren is Bolsward. Die moet gerestaureerd worden.” ,,Die toer moat der
komme”, aldus Geart-sje Horjus-Vos (ChristenUnie).
De verbouwing tot cultureel-historisch centrum De Tiid kost al ruim
twaalf miljoen euro, en daar komt nu ruim drie miljoen euro bij. Marieke
Vellinga (D66): ,,Dit is bijzonder onaangenaam, zeker in een tijd waarin
we dat als gemeente niet kunnen gebruiken.”
Ook vroegen meerdere fracties waarom gekozen wordt voor een deels
stalen steunconstructie in het rijksmonument, terwijl de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed en welstandscommissie Hûs en Hiem een voorkeur
hebben voor een variant met meer hout. ,,Waarom volgen wij het advies
van de externe deskundigen niet?”, zei Johan Feenstra (PvdA).
Volgens wethouder Mirjam Bakker is de constructie met staal duurzamer.
,,We denken nu dat de balken voor 25 of 30 procent aangetast zijn. Maar
wat als dat meer blijkt te zijn?” Het staal is alleen te zien op niet publiek
toegankelijke delen.
De gemeente kon volgens Bakker niet eerder weten dat de aantasting zo
ernstig was. Er was wel duidelijk dat de kever had toegehapt, maar de
mate waarin kon pas worden vastgesteld toen restauratiewerk begon.
,,De schade is ook niet van de laatste jaren, maar van vijftig, zestig,
zeventig jaar geleden, en alles daarvoor. De balken zijn van binnen
vermolmd.”
Over de kosten meldde Bakker dat landelijke fondsen en de provincie
Fryslân worden aangeschreven voor financiële steun. Ze kon daar nog
geen bedragen aan vast plakken. Voorafgaand aan het restauratiewerk
volgt een aanbestedingsprocedure. Het is dus niet op voorhand besloten
dat bouwgroep Friso dit werk doet. Dat bedrijf voert de werkzaamheden
aan De Tiid uit.
De raad voelt zich bij dat project buitengesloten. Douwe Attema (CDA).
,,We hameren al langer op betere informatie. Dit gaat om miljoenen,
maar we kunnen dat niet controleren, sturen, of beoordelen of het goed
verloopt.” Ook vinden de fracties de dekking te onvoorzichtig. Die wordt
uitgesmeerd over vijftig jaar.
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