
REVITALISERING PERKSWALTJE-PIJLSTEEG 
VOOR SINT ANTHONY GASTHUIS

DE HERSCHEPPING VAN 
EEN PRACHTIG STUKJE 
BINNENSTAD
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Het Sint Anthony Gasthuis verzorgt al sinds 
1425 onderdak voor ouderen in Leeuwarden. 
Het bekendste gebouw is het gasthuis zelf, gele-
gen tussen Perkswaltje en Groeneweg, dat de 
afgelopen jaren werd gemoderniseerd en uitge-
breid. De stichting verwierf door de eeuwen heen 
echter ook alle panden in het blok tussen de 
Grote Kerkstraat, Wijde Gasthuissteeg, Perks-
waltje en Pijlsteeg. Sommige al lang geleden - om 
ze te verhuren - andere pas nadat in 2010 was 
besloten dat deze hele hoek een upgrade 
 verdiende. 

Herstel van allure
‘De verhuurbaarheid liep terug, mede omdat de 
panden die niet van ons waren veelal in een 
verpauperde staat verkeerden’, legt Piet Inia van 
het stichtingsbestuur uit. ‘We hebben destijds 
Inbo uit Amersfoort gevraagd ons te helpen een 
revitaliseringsplan te maken – en een tijdspad. 
Toen we het als bestuur eens waren over de koers 
hebben we met Adema Architecten en JONG 
Architecten een plan voor renovatie en nieuw-
bouw uitgewerkt. We zijn vervolgens begonnen 
met de renovatie van een rij woningen aan de 
Grote Kerkstraat.’ Uitgangspunt van dit project, 
dat gereed kwam in 2015 (zie Bouwen in het 
Noorden 77) was enerzijds het herstel van de 
oorspronkelijke, monumentale allure van de 
panden, anderzijds de realisatie van moderne, 
comfortabele woningen voor zelfstandig wonende 
ouderen. Precies hetzelfde had de stichting voor 
ogen met de gebouwen aan het Perkswaltje (recht 
tegenover het gasthuis) en de Pijlsteeg: de voor-
malige tuinmanswoning, een voormalig 
ziekenhuis/weeshuis en de zogenoemde Perksflat. 

Het was eeuwenlang een 
achterbuurt, maar nu een 
prominent stukje 
binnenstad in Leeuwarden: 
het Sint Anthony Gasthuis 
liet het gebied 
Perkswaltje-Pijlsteeg 
revitaliseren. ‘Wij zijn 
apetrots op dit project.’
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‘In goed overleg de 
dingen oplossen’

- Sjoerdtje Veenstra

Bouwteam
De stichting vormde hiervoor een bouwteam met 
dezelfde partijen die naar volle tevredenheid het 
Grote Kerkstraat-project en de gasthuismoderni-
sering hadden verzorgd (op een nieuwbouwvleugel 
na die aan Bouwgroep Dijkstra Draaisme werd 
gegund): ‘huisaannemer’ Bouwbedrijf De Vries uit 
Leeuwarden en Adema Architecten uit Dokkum, 
met Siebe van Seijen als project architect. 

‘Wij hechten als stichting aan continuïteit in de 
relatie’, zegt Inia. Bij een project als dit kún je 
trouwens ook helemaal geen openbare aanbesteding 
op basis van bestek en tekeningen uitschrijven. ‘In 
zulke oude gebouwen kom je gaandeweg zo veel 
nieuwe uitdagingen tegen… Dan is het beter om 
samen een einddoel vast te stellen en daarna het 
vertrouwen te schenken aan de specialisten, waar-
bij we uiteraard wel verwachten dat ze de 
betaalbaarheid in het oog houden.’ 
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‘Wij hechten aan 
continuïteit in 

de relatie’

- Piet Inia

Kwaliteit vóór geld
Op zo’n manier te mogen werken is ‘natuurlijk 
fantastisch’, reageert Van Seijen. ‘Het Sint 
Anthoon is een heel bijzondere club: een gewone 
vastgoedpartij zoekt vooral naar rendement op 
de korte termijn, maar een eeuwenoude stichting 
als deze kijkt juist naar de lange termijn, voelt 
de verantwoordelijkheid om iets blijvends neer 
te zetten. Dit is een opdrachtgever die kwaliteit 
vóór geld stelt. En die tegelijk erop vertrouwt 
dat wij dat niet als een vrijbrief zien om hele 
gekke dingen te doen.’ ‘Zo is het precies’, zegt 
Sjoerdtje Veenstra, projectleider namens Bouw-
bedrijf De Vries. ‘In goed overleg de dingen 
oplossen: als je iets bent tegengekomen dat duur-
der wordt, ook zoeken naar een besparing op een 
ander onderdeel.’
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‘Wonen in een 
historische 

context’

- Siebe van Seijen

‘Escheriaanse puzzel’ 
Het gebouwenblok was ‘best wel een kluwen’ 
door de vele verbouwingen die er in de loop der 
jaren aan waren verricht. Omdat ze tegen een 
terp op gebouwd zijn, bevatten ze ook veel 
niveau verschillen. ‘Ik vind het knap dat een 
architect in zo’n gribus van panden gelijkvloerse 
woningen weet te creëren’, zegt Veenstra. ‘Het 
was een Escheriaanse puzzel’, geeft Van Seijen 
toe. Wat hielp bij de oplossing, was het maken 
van een 3D-scan van het hele complex. ‘In twee 
van de woningen ontkwamen we uiteindelijk 
niet aan een op- en afstapje, maar de zeven andere 
appartementen zijn rollator- en rolstoelvriende-
lijk. We hebben de steeg tussen de Perksflat en 
het ziekenhuisje – voortaan samen ‘de Abbama-
vleugel’ - opnieuw toegankelijk gemaakt, die 
overdekt met glas en daar de lift en de wokke-
lachtige trap geplaatst.’ De Tuinmanswoning 
kreeg een aparte eenpersoonslift, zodat ook daar 
iemand tot op hoge leeftijd zelfstandig kan 
wonen.
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 RESTAURATIE PERKSFLAT, LEEUWARDEN
Opdrachtgevers : Stichting Het Sint Anthony Gasthuis

BOUWTEAMLEDEN
Architect : Adema Architecten
Adviseur : Bureau 1232
Aannemer : Bouwbedrijf De Vries 

ONDERAANNEMERS EN LEVERANCIERS
Aluminium kozijnen : Alrako 
Beglazing : Glas Construct
Schilderwerken : Klugkist & de Vries Schilders
Hang- en sluitwerk : Raadsma
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Wederopbouw
De buitengevels van alle panden kregen – op basis van bouw- en kleurhis-
torisch onderzoek – hun originele uitstraling terug. ‘Het zijn nu weer 
duidelijk te onderscheiden losse gebouwen, kleurrijk en veelzijdig’, zegt 
Van Seijen. ‘Aan de binnenzijde is het juist nadrukkelijk een complex 
geworden.’ Na het volledig strippen van die binnen kant van de panden 
begon voor Bouwbedrijf De Vries “de wederopbouw” van de appartemen-
ten als een doos-in-doosconstructie, de ideale oplossing als je achter een 
monumentale façade energiezuinige, brandveilige en comfortabele wonin-
gen wilt realiseren. Veenstra: ‘Voor de uitvoering was het niettemin een 
hele uit daging: vóór je die nieuwe constructie hebt moet je via het oude 
doolhof van gangen en trappen je weg vinden. Plannings-technisch een 
hele uitdaging. Je moet oude trappen weghalen terwijl je ook de logistiek 
in de bouwvolgorde goed voor ogen moet houden. En je moet ook wel 
eens een doorgang dicht maken die je eigenlijk nog wel had kunnen 
gebruiken.’ Voor Van Seijen was het de uitdaging om niet alles weg te laten 
timmeren, maar ‘historische elementen de sfeer te laten bepalen’, dus onder 
meer sierplafonds en tegelwanden juist in het zicht te laten. ‘Niets is mak-
kelijker dan overal systeemwandjes en -plafonds in te laten zetten, maar 
dan ben je dus het verband tussen binnen en buiten kwijt: wij zochten juist 
de meerwaarde van wonen in een historische context met het comfort van 
nu.’

Binnentuin
Daar hoort ook de aanpak van de buitenruimte bij: dankzij het afbreken 
van allerlei aanbouwtjes en de sloop van het oude ketelhuis – de kelder 
ervan is benut als fietsenstalling – ontstond ruimte voor het doorzetten van 
de binnentuin van het gasthuis naar het blok aan de overzijde. ‘Het complete 
gebied tussen Pijlsteeg en Wijde Gasthuissteeg, tussen Grote Kerkstraat en 
Groene weg is nu één geheel’, legt Piet Inia uit. ‘Overdag een openbaar 
toegankelijk wandel gebied, ’s avonds een veilig afgesloten woonomgeving 
voor onze bewoners. Al met al hebben we in tien jaar een prachtig stukje 
binnen stad herschapen. We zijn apetrots op dit project.’ 
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