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DE HARLINGERSTRAATWEG
Van Us Mem naar Havank 



VOORWOORD

De Open Monumentendag is al voor de 

vijfendertigste keer het grootste eendaagse 

culturele evenement van Nederland. In het 

hele land worden deuren geopend die anders 

veelal gesloten zijn voor het grote publiek. 

Liefhebbers van monumenten krijgen de kans 

om kennis te maken met de architectonische en 

cultuurhistorische rijkdom en veelzijdigheid van 

ons land. 

De Werkgroep Open Monumentendag 

Leeuwarden zet dit jaar de Harlingers traatweg 

in de schijnwerpers. Een weg die veel  

Leeuwarders kennen als in- en uitsvalsroute. 

Een route die begint bij de Harlingersingel 

met het standbeeld van Us Mem op de (recent 

opgeknapte) rotonde en die eindigt bij het graf 

van de bekende detectiveschrijver Havank op 

de Vitushof aan het gedeelte Harlingerstraat-

weg ten westen van het Europaplein. Naast 

een verkeersroute is de Harlingerstraatweg 

een straat waarlangs prachtige en bijzondere 

panden zijn gesitueerd. Oudere Leeuwarders 

kennen deze straat nog als de plek waar veel 

bekende Leeuwarders woonden. Op deze Open 

Monumentendag hebt u de kans zestien van 

deze panden ook van binnen te bezichtigen.  

Zoals veel Leeuwarders heb ik zelf ook een 

bijzondere band met deze straat. In oude 

familiealbums zijn daar nog de mooiste foto's 

van. Mijn grootmoeder heeft in de jaren vijftig 

in een van de houten villa’s gewoond. Het 

lijkt mij ook bijzonder om tijdens de Open 

Monumentendag de woning op nummer 85 

opnieuw te bezoeken; ik herinner mij nog 

goed een verjaardagsfeestje daar, ruim vijftig 

jaar geleden. Freule Van Heemstra had voor 
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haar zeventigste verjaardag allemaal kinderen 

uitgenodigd. Ik was een van die genodigden.  

In deze brochure is naast een beschrijving van 

de panden die opengesteld zijn ook een korte 

inleiding opgenomen over de ontstaansgeschie-

denis van de Harlingerstraatweg. Er stonden en 

staan niet alleen prachtige panden, maar het is 

zeker ook een straat met een boeiende historie. 

Naast het bezoek van beeldbepalende woon-

huizen zijn er op deze dag ook aanvullende 

activiteiten georganiseerd, zoals een orgelcon-

cert in de Dominicuskerk, een uitzicht op het 

Europaplein van boven of een wandeling langs 

de grafzerken van bekende Leeuwarders op de 

Vitushof. 

Natuurlijk is er bij de voorbereiding van deze 

Open Monumentendag ook goed gelet op het 

voorkómen van verspreiding van COVID-19. 

Daarom is er per opengesteld pand een route 

uitgezet en wordt erop gelet dat niet te veel 

bezoekers tegelijkertijd in een pand aanwezig 

zijn. Als alle bezoekers zich daar aan houden is 

net als vorig jaar ook dit jaar de Open Monu-

mentendag weer veilig mogelijk. 

Ik wens u veel genoegen op deze Open 

Monumentendag en dank allen, pandeigenaren, 

subsidiënten en vrijwilligers, die deze dag 

mogelijk maken.

Sybrand Buma,

burgemeester van Leeuwarden
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VAN RENBAAN TOT VERKEERSADER

In 1842 werd Leeuwarden aan de westkant 

aangesloten op het rijkswegennet. De 

Harlingerstraatweg kreeg daarmee vooral 

het karakter van een in- of uitvalsweg. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw stonden 

langs de weg slechts enkele bouwwerken. Aan 

de oostzijde van de straat waren dit de villa 

Baens-Ein (aan het eind van de harddraversbaan 

voor paardenrennen, waarvoor de straatweg zo 

nu en dan werd gebruikt), met daartegenover 

boerderij Veldzicht, twee arbeiderswoningen, 

een boerderij en enkele villa’s. Aan de westzijde 

stond het stationsgebouw bij de Lokaalspoorlijn 

naar Dokkum. Ver buiten de stad werd in 1882 

de Rooms-Katholieke begraafplaats in gebruik 

genomen.

Zo rond 1900 veranderde dit beeld geleidelijk. 

Aan de stadszijde van de Harlingerstraatweg 

werd langs de Harlingersingel een bijzondere 

woningreeks gerealiseerd en aan de Spanjaards-

laan werden vijf landhuizen gebouwd. Langs 

het oostelijke deel van de Harlingerstraatweg 

kwamen de eerste vrijstaande woningen. 

Welgestelden lieten hun oog vallen op ruime 

kavels aan deze zijde van Leeuwarden. De in 

1899 aangelegde tramlijn vanaf het station naar 

Het Bildt, bracht extra dynamiek op en langs 

de weg. 

Een grootschaliger ontwikkeling volgde na de 

Eerste Wereldoorlog. Aan beide zijden van de 

Harlingerstraatweg werden straten aangelegd 

en langs de weg zelf werden – soms nog 

midden in de weilanden – villa’s gebouwd. Vaak 

waren deze van een opmerkelijke architectuur 

en bijna zonder uitzondering van een impo-

sante omvang. Nieuwbouw vond vooral in de 

jaren twintig en dertig plaats, in een enkel geval 

op een kavel die vrijkwam na sloop van een 

‘voorganger’.

Paardenrennen op de Harlingerstraatweg, 1808 (J.A. Langendijk)

Villa Baens Ein aan de Harlingerstraatweg, 1964  
(W.H. Kuipers)



In de zuidwestelijke hoek van de Harlinger-

straatweg met de Engelsestraat werden in 1922 

elf houten villa’s gerealiseerd. Iets westelijker 

kwam een complex van zeventig huurwoningen 

– naar de verantwoordelijk architect nog altijd 

‘Meintema-woningen’ genoemd – waarvan 

vijftien aan de Harlingerstraatweg. Vlakbij 

de kruising van de Harlingerstraatweg en de 

Lokaalspoorweg (voor het ‘Dokkumer Lokaeltsje’) 

werd in 1925 een pompstation gebouwd ten 

behoeve van de watervoorziening van een  

deel van Friesland. In 1937 kon de nieuwe Sint-

Dominicuskerk in gebruik genomen worden,  

die eigenlijk niet aan de Harlingerstraatweg, 

maar aan de Harlingerstraat staat.

De Harlingerstraatweg en aanliggende bebou-

wing zijn grotendeels gespaard gebleven in de 

oorlogsjaren, wat een wonder mag heten gezien 

de relatief korte afstand tot het regelmatig 

gebombardeerde vliegveld. 

Diverse schakels in de uiteindelijke rondweg 

waren al voor de oorlog gerealiseerd. In de 

Wederopbouwjaren werd het concept van een 

rondweg verder uitgewerkt. Het oostelijke 

deel van de Harlingerstraatweg kreeg daarin 

primair een functie voor het centrumverkeer. 

Doorgaand verkeer werd vanaf het begin van 

de jaren vijftig geleid over het Harlingerplein, 

in 1958 omgedoopt tot Europaplein. Ten zuiden 

van het westelijke deel van de Harlingerstraat-

weg voorzagen de plannen in een industrieter-

rein.

De bebouwing van de Harlingerstraatweg da-

teert overwegend uit de jaren twintig en dertig 

van de vorige eeuw. Toch zijn er ook enkele pan-

den van meer recente datum. Op de locatie van 

de voormalige boerderij Veldzicht (ter plaatse 

van het huidige Europaplein) zijn rond 1960 een 

paar woonhuizen gebouwd. Ten westen van het 

Spoorwegovergang met voormalig stationsgebouw aan 
de Harlingerstraatweg, 1961 (S. Andringa)

Oostenrijkse woningen aan de Harlingerstraatweg, hoek 
Engelsestraat, 1975 (Dienst Stadsontwikkeling)

Gezicht op Leeuwarden vanaf de Harlingerstraatweg, 
ca. 1910



Europaplein zijn in de Wederopbouwjaren nog 

enkele woningen gerealiseerd en nog later het 

appartementencomplex Harlingerpoort. Het be-

gin jaren zestig gebouwde kantoor voor de VSF 

(Verenigde Stofzuiger Fabriek) is inmiddels ge-

transformeerd tot hoofdkantoor van Wetterskip 

Fryslân, met als ‘overburen’ Crystalic (2002) en 

het schoolgebouw van Piter Jelles Montessori 

(1986). Van na de oorlog dateren ook de zeven 

flatgebouwen aan het Europaplein, gerealiseerd 

in de periode 1956-1971.

De Harlingerstraatweg telt 14 gemeentelijke en 

27 rijksmonumenten. Tot de laatstgenoemde 

categorie behoren de vijftien ‘Meintema-

woningen’ en de houten villa’s, terwijl onder 

andere de fontein op het Europaplein en de 

Phoenixflat aan het Europaplein beiden als 

gemeentelijk monument zijn aangewezen. 

Qua archi- tectuur zijn met name 

invloeden van de Amsterdamse School 

duidelijk waar- neembaar. Een stroming in 

de architec- tuur met een accent op de 

uiterlijke verschijningsvorm van een gebouw en 

minder op de functionaliteit ervan. Gaandeweg 

werd de uitvoering wat zakelijker: decoratie en 

detaillering bleven belangrijk, met een samen-

spel van ramen (vaak met glas-in-lood), deuren, 

erkers, balkons, schoorstenen, buitenlantaarns 

en hoge met pannen of riet gedekte daken.

Panorama vanaf de Oldehove in westelijke richting. Dominicuskerk, 1976

Harlingerstraatweg gezien naar het westen vanuit het 
Eurohotel, ca. 1965 (B.M.P. Deibel)



1. Spanjaardslaan 172
‘Huis Hoek’
Het vrijstaande huis op de hoek van de Harlin-

gerstraatweg en de Spanjaardslaan is gebouwd 

in 1926 in opdracht van N. Siebesma. ‘Huis 

Hoek’ – de H lijkt in de jaren-twintig stijl van de 

belettering een beetje op een M – is ontworpen 

in art deco stijl door E.A.M. Wölcken, de 

architect die voor zichzelf in 1923 een gelijkend 

huis bouwde aan de Mr. P.J. Troelstraweg 20, 

Huis Honk.

Huis Hoek werd in één bouwstroom gereali-

seerd met het woonhuis Harlingerstraatweg 2. 

Huis Hoek heeft twee karakteristieke spits-

boogvormige daken, dwars op elkaar geplaatst. 

In beide zijgevels bevindt zich een lange, slanke 

schoorsteen. Aan de zuidzijde is een driezijdige 

erker uitgebouwd. 

De bouw werd destijds gegund aan aannemers-

bedrijf Visser. Dat had als laagste ingeschreven 

omdat Jurjen Gerrit Visser bij de berekeningen 

per abuis was uitgegaan van de helft van het 

benodigde aantal dakpannen….

2. Harlingerstraatweg 1 
(achterbebouwing)
Let op: de achterbebouwing en tuin zijn te 
bereiken via de binnenstraat tussen Harlinger-
singel 11 en 13. De hoofdbebouwing is niet van 
binnen te bezichtigen.
De woning op nummer 1 is in 1932 gebouwd 

naar een ontwerp van architect D. Gros, in 

opdracht van meelfabrikant D. Koopmans. 

Het huis kwam in de plaats van een villa die 

eind negentiende eeuw werd gebouwd voor 

oliehandelaar L. Zijlstra. De sloop van diens 

huis betekende niet 

het einde van de 

oliehandel: de firma 

v.h. L. Zijlstra en Co 

zette het bedrijf nog 

tot in de jaren zestig 

voort vanuit de 

achter de woning 

gelegen bedrijfs-

ruimte. Het pand 

was bereikbaar via een pad 

tussen de woningen aan de Harlingersingel en 

de villa op nummer 1.

Na de beëindiging van de oliehandel op deze 

locatie, was de bedrijfsruimte in eigendom 

van automaterialenhandel Ferwerda, die lange 

tijd was gevestigd in het aangrenzende pand 

Detail uit de ontwerptekening van Huis Hoek door E.A.M. 
Wölcken, 1926

WAGENSMEER
Vanaf heden wederom verkrijgbaar

krijgbaar de bekende qualiteit
geel WAGENSMEERZoo mogelijk gelieve u vaatjes

en bussen ter
vulling in te zendenWederverkoopers rabatAanbevelend

LZIJLSTRA
Harlingerstraatweg L

Voormalig bedrijfspand achter Harlingerstraatweg 1 
(privécollectie Veldhoen)



De Groene Weide. De huidige eigenaar van de 

villa op nummer 1 heeft ook het bedrijfspand 

aangekocht. Daarin ligt een gedenksteen die 

herinnert aan nóg eerdere bebouwing op deze 

plek. De dochters van kastelein Diemer Oeds 

Diemers legden daarvoor op 27 april 1840 de 

eerste steen. Bij de renovatie van de woning 

Harlingerstraatweg 1 is de betreffende steen 

weer ontdekt. 

3. Harlingerstraatweg 6b
Harlingerstraatweg 6b is de meest westelijke 

woning van een ‘drievoudig landhuis’, een 

drie-onder-een-kap project in een romantisch-

expressieve bouwstijl die kenmerkend is voor 

de periode van het Interbellum. Ongeveer op 

deze locatie stond tot eind jaren twintig van de 

vorige eeuw een boerderij, die werd gesloopt 

om ruimte te maken voor woningbouw. 

Bouwbureau Kalma en Witteveen ontwierp een 

fors bouwvolume met een voor stadse begrip-

pen zeer ruim achtererf in opdracht van M. 

Kooistra-Spoelstra (6b), meubelfabrikant Hero 

de Vries (6a) en toenmalig burgemeester jhr.mr. 

Julius van Beijma (6). Het villablok werd in 1931 

gerealiseerd.

Het forse balkon van nummer 6 werd naar 

verluidt zo gemaakt voor het gepast kunnen 

afnemen van de jaarlijkse aubade door de 

burgemeester. Het hoge zadeldak en de grote 

venster- en erkerpartijen zijn opvallend, de 

kappen zijn gedekt met riet. De twee buitenste 

woningen hebben de toegangspartij in de 

zijgevel. De twee deuren in de voorgevel 

suggereren een andere situatie, maar één deur 

is de toegang tot een inpandige steeg. Woning 

6b is de meest authentieke van het blok.

Aan het villablok is de status rijksmonument 

toegekend.

4. Harlingerstraat 26 – Sint-Dominicus-
kerk 
Harlingerstraatweg 7a – pastorie
Tijdens de Open Monumentendag is de kerk 
via de Harlingerstraatweg te betreden. De 
hoofdingang van de Sint-Dominicuskerk aan de 
Harlingerstraat is dan gesloten.
De architecten H. van Beers uit Huis ter Heide 

en A.H. Witteveen uit Leeuwarden kregen van 

het Rooms-Katholieke kerkbestuur de opdracht 

om gezamenlijk een voorlopig ontwerp te maken 

voor een nieuw te bouwen Sint-Dominicuskerk 

met pastorie, op de daartoe aangekochte ter-

reinen. De architectencombinatie had een sterke 

voorkeur voor bouw van de kerk met het front 

gericht op de Harlingerstraatweg, de zogenaam-

de noord-zuid oriëntatie. Door ruimtegebrek 

- mede door een erfdienstbaarheid - bleek echter 

alleen een oost-west situering mogelijk, met de 

hoofdingang aan de Harlingerstraat, de toren 

aan de westkant en het koor naar het oosten ge-

richt. Op deze Open Monumentendag is de kerk, 

bij hoge uitzondering, via de Harlingerstraatweg 

te betreden. In 1937 kon het nieuwe kerkgebouw 

in gebruik worden genomen. 

Het complex van kerk, doopkapel, sacristie en 

pastorie is gebouwd in de stijl van de Delftse 

school. De Sint-Dominicus is een traditioneel 

vormgegeven gebouw, met het grondplan van 

een basiliek. Het schip is zeer breed uitgevoerd 

om het zicht op het priesterkoor zo goed 

mogelijk te maken.



De toren heeft een hoogte van zeventig meter, 

kruis en haan inbegrepen, en is voorzien van 

een uurwerk met een wijzerplaat (diameter 3,5 

meter). De vieringtoren boven het priesterkoor 

is 35 meter hoog, de nok van het kerkschip 23 

meter. De spitsen van de torens zijn gedekt 

met koper. De kerk biedt ruimte aan ca. 900 

kerkgangers.

Aan weerszijden van de toren bevinden zich 

twee kapellen. De zuidelijke devotiekapel is 

gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden. 

De kapel aan de noordzijde doet nu dienst als 

columbarium (urnengalerij).

De ramen, behalve die van de zuidelijke 

devotiekapel, zijn voorzien van gekleurd glas-in-

lood. Drie dateren uit 1948 en zijn van de hand 

van de Nijmeegse kunstenaar en glazenier Wim 

(A.M.J.) van Woerkom (1905-1998). Zij herin-

neren aan de evacués uit Limburg die in 1945 in 

Leeuwarden waren ondergebracht. 

Direct verbonden aan de sacristie en de Domi-

nicuskerk is de pastorie, die met een uitgang 

tussen de villa’s nummer 7 en 9 wél met de 

Harlingerstraatweg is verbonden. Op de begane 

grond, rond de ruime hal, waren de kamers van 

de pastoor, spreekkamers, een recreatiezaal en 

een keuken. Op de eerste verdieping waren de 

kamers voor de paters, kapelaan, logeerkamers, 

een badkamer en een archief en op zolder nog 

aanvullende logeergelegenheid. De pastorie 

was tot in de jaren zeventig als zodanig in ge-

bruik. De paters gingen gaandeweg zelfstandig 

wonen en het pand werd vervolgens gebruikt 

door welzijnsorganisatie HWL, Maatschappe-

lijke dienstverlening Leeuwarden en vanaf 2005 

door naschoolse opvang Het Kasteel en Stich-

ting Kinderopvang (kinderdagverblijf Mikado). 

De functie van de pastorie is dus gewijzigd, het 

interieur is nog grotendeels origineel. 

Het complex is om allerlei redenen van belang. 

De sobere en karakteristieke architectuur, de 

rijke Dominicaanse symboliek die erin terug 

te vinden is, de hoge mate van gaafheid van 

exterieur en interieur, de vrijwel ongewijzigde 

inventaris, de neobarokke preekstoel uit 1874 

en het uit Tijnje afkomstige kerkorgel van P. 

van Dam uit 1920. De kerk bezit ook een recent 

gerestaureerd orgel dat is vervaardigd met 

gebruikmaking van pijpwerk en windladen 

De Sint-Dominicuskerk in aanbouw, 1936 (H.A. Rollema) Eerste steenlegging van de Sint-Domincuskerk door 
deken J.H. Vaas, 1936 (C. Gombault)



van een voormalig Adema-orgel (1867). De 

interne en externe gaafheid bepaalt voor een 

belangrijk deel de in 2001 toegekende status 

van rijksmonument, zowel voor de kerk als voor 

de pastorie.

5. Harlingerstraatweg 9 
De eerste eigenaar en wellicht ook opdracht-

gever voor de bouw in 1902 was H.J. Albers, 

toen eigenaar van het nabijgelegen café De 
Groene Weide. Mogelijk was het ontwerp van de 

architect Z.S. Feddema. 

De woning werd in 1931 opvallend en ingrijpend 

verbouwd door architect A. Witteveen. Hij 

voorzag het voorste gedeelte van het pand van 

een extra verdieping en in de zijgevel werd een 

deurkozijn met balkon aangebracht. 

In verband met de bouw van de Sint-Domini-

cuskerk kocht het parochiebestuur het perceel 

in 1934 aan en verhuurde het aan de toenmalige 

bewoner, de medisch specialist dr. Hoedemaker.

Tot juli 1966 hield het pand een woonfunctie. Na 

een periode van leegstand werd het de nieuwe 

huisvesting van De Open Deur, een katholiek 

centrum voor bijbel- en kadercursussen. Voor 

het verkrijgen van benodigde vergaderruimte 

werd in de tuin circa 100 m2 bijgebouwd.

In 1981 trok Stichting Noordelijke Leergangen 

in het pand, in de jaren negentig Leo Dijkstra 

reclame en eind vorige eeuw de FIOM, een 

maatschappelijke instelling gericht op (groeps)

hulpverlening. 

Van het oorspronkelijke interieur is op de trap 

en de prachtige paneeldeuren in de keuken na 

niets meer over. Het pand heeft sinds korte tijd 

opnieuw een volledige woonfunctie. De huidige 

eigenaar heeft uit de forse aanbouw van eind 

jaren zestig een deel verwijderd ten behoeve 

van extra tuin- en terrasruimte.

6. Harlingerstraatweg 10
Harlingerstraatweg 10 is gebouwd in 1920 naar 

een ontwerp van architect Anne Oosterbaan. 

De buurwoning op nummer 12 is ook van Oos-

terbaans hand en in hetzelfde jaar gerealiseerd. 

De oorspronkelijke architectuur was typerend 

voor die tijd, de overgang van de Vernieuwings-

stijl naar de Amsterdamse School en de periode 

van het Interbellum. De architectuur is verzorgd 

en heeft wat traditionalistische trekjes, met her 

en der aardige details, zoals de versierde kolom 

die de entreepartij rechts markeert en daarbo-

ven een baksteenfries onder de goot.

In 1964 gaf de familie Bokma architect J. 

Gelderloos opdracht voor een verbouwing en 

modernisering van het huis. Het interieur en 

exterieur werden grondig aangepast, waarbij 

de erker en het balkon aan de voorzijde werden 

vervangen door grote kozijnen en de gevels 

wit werden geschilderd. De kamers en suite en 

diverse wanden werden verwijderd om meer 

ruimte te maken en oorspronkelijke elementen 

uit het interieur maakten plaats voor strak 

lijstwerk en schrootjes. 
Voorgevel van Harlingerstraatweg 9, ca. 1935 (privécol-
lectie Schipperijn)



De huidige eigenaren en toekomstige bewoners 

streven ernaar het pand weer de oorspronkelij-

ke uitstraling terug te geven en hebben Adema 

Architecten uit Dokkum gevraagd om daarvoor 

een plan te maken. Een belangrijk onderdeel 

daarvan is de reconstructie van de voorgevel 

met een erker en een balkon op basis van de 

blauwdruk uit 1919, vergelijkbaar met buurpand 

nummer 12. Toegevoegd wordt eigentijds 

comfort door verduurzaming, vloerverwarming 

én een nieuwe aanbouw van een tuinkamer/

keuken aan de achterzijde. De verflagen op het 

metselwerk zijn inmiddels verwijderd. 

7. Harlingerstraatweg 18, ‘De Merel’
Let op: Harlingerstraatweg 18 is niet van binnen 
te bezichtigen. De tuin is tijdens de Open 
Monumentendag opengesteld voor publiek.
Opdrachtgever voor de bouw in 1924 was J. 

Oosterhoff, de directeur van de Algemeene 

Friesche Levensverzekeringsmaatschappij. 

Architect Andries Baart sr. ontwierp de villa 

met een symmetrische, op het zuiden en de 

straat gerichte voorgevel. Het pand kreeg een 

met riet gedekt tentdak. Het meest bijzondere 

onderdeel is de fraaie uitstulpende middenpar-

tij met een portico met kolommen van groen 

geglazuurde baksteen en daarop een ruim 

balkon. Op de balkonbalustrade is de naam De 
Merel aangebracht.

De tuin is een ontwerp van het bureau H. 

Copijn & Zoon; een bureau dat prestigieuze 

opdrachten in heel Nederland heeft uitgevoerd. 

Hendrik Copijn sr. (1842-1923) ontwierp onder 

andere het Rengerspark in Leeuwarden. 

Aan de Harlingerstraatweg betrof het een 
ontwerp met een verdiept gedeelte en hier en daar 
naturalistische details en tuindelen als tegenhan-
ger. Een ontwerp met vruchtbomen, bessenstrui-
ken en een kleine moestuin. Een karakteristiek 
ontwerp voor deze periode (M. Kamphuis). 

In 2007 is in opdracht van de huidige eigenaren 

Harlingerstraatweg 10 in oorspronkelijke staat, 1957

Tuinontwerp voor Harlingerstraatweg 18 door H. Copijn 
& Zoon, 1924



en onder leiding van Borren Staalenhoef archi-

tecten (BSa) aan de achterkant een eigentijdse 

uitbreiding gemaakt, in aansluiting op de 

oorspronkelijke achtergevel. Vanuit de nieuw 

gemaakte woonkeuken is er door het vele glas 

een riant uitzicht over de tuin.

Aan De Merel is de status gemeentelijk 

monument toegekend.

8. Engelsestraat 6
Klaas Wits, eigenaar van een schildersbedrijf 

in Leeuwarden en oprichter en directeur van 

de N.V. Maatschappij tot huizenexploitatie 
Frisia, werd tijdens een vakantie in Oostenrijk 

geïnspireerd door de prachtige houten huizen 

aldaar die als een bouwpakket geleverd konden 

worden. Voor de uitvoering van een dergelijk 

bouwproject in Leeuwarden haalde hij architect 

Jan Scheltema (1880-1934) erbij. Een terrein 

aan de Harlingerstraatweg, ten westen van de 

Engelsestraat, bleek een geschikte bouwlocatie. 

Het bouwpakket werd geleverd door de Verei-

nigte Möbel- & Holtzwarenfabriken u. Sägewerke 
Schönthaler-Silva uit Wenen. In eerste instantie 

was het idee om tien villa’s langs de Harlinger-

straatweg te bouwen. Uiteindelijk werden het 

er elf, met meer onderlinge afstand vanwege 

het brandgevaar; acht langs de Harlingerstraat-

weg en drie aan de Engelsestraat.

Najaar 1922 startte de bouw, of eigenlijk 

de montage, met behulp van Oostenrijkse 

vaklieden. Begin 1923 konden de woonhuizen 

worden betrokken. De woningen bevattende 8 
kamers, keuken, bijkeuken, zolderruimte, grooten 
tuin werden te koop of te huur aangeboden. De 

meest westelijke (de elfde) is in 1935 afgebroken 

en op dezelfde kavel is een nieuwe villa (Lobelia) 

gebouwd. 

De toegekende status van rijksmonument 

berust op de opmerkelijke chaletstijl – de Alpen 

zijn bij wijze van spreken nooit ver weg - de 

voor de bouwtijd redelijk zeldzame houten 

systeembouw, de uitwendige gaafheid en de 

levendige, maar niet onrustige stedenbouwkun-
dige groepering van de tien villa’s op en nabij een 
ruim kruispunt.

9. Harlingerstraatweg 32 
Deze twee-onder-een-kap woning is in 1926 

gebouwd naar een ontwerp van architect D. 

Kalma. Op een belangrijk punt van de plaatselijke 

Tuin en achterzijde van Harlingerstraatweg 18, 1943 
(privécollectie Hijmersma)

Detail uit de ontwerptekening van de Oostenrijkse 
woningen door Firma Schönthaler-Silva, 1922



stadsuitbreiding, aldus de gemeente in 1925. In 

eerste instantie was de ingang in een zijgevel 

geprojecteerd, vervolgens aangepast naar de 

huidige situatie met entree in de voorgevel.

Op nummer 32 was dokter Bleeker de eerste 

bewoner. Zenuwarts J. Scheltema betrok 

het pand in 1958 en breidde het uit met een 

praktijkruimte. De laatste die hier zijn praktijk 

aan huis had, was huisarts Eleveld. 

De aanbouw is bij de huidige eigenaren in 

gebruik als berg- en woonruimte, maar de 

voormalige spreek-, wacht-, behandel- en 

assistentenkamer zijn nog steeds als zodanig te 

herkennen.

10. Harlingerstraatweg 36 
Jan Hamstra, de directeur van de Leeuwarder 

vestiging van de Amsterdamsche Bank, liet 

deze woning in 1925 bouwen naar een ontwerp 

van Andries Baart sr. Als architect was die ook 

verantwoordelijk voor de ontwerpen van de 

buurpanden 38, 40 en 42.

In 1954 betrok de familie Aukema het pand en 

vestigde daarin ook een tandartspraktijk. Op de 

zolderverdieping kwamen vijf slaapkamers, voor 

elk kind een. Op de eerste verdieping waren de 

wachtkamer en de praktijkruimte. 

Afgezien van de verbouwde zolder en de in de 

achtertuin gebouwde garage heeft de familie de 

woning in originele staat gelaten. De kamers en 

suite, marmeren schouw, tegels en vloer in de 

gang, balkenplafonds en houten panelen onder 

de ramen: alles is nog aanwezig. 

In 1990 stopte de praktijk en konden de 

daarvoor ingerichte ruimtes gebruikt worden 

als biljartkamer en atelier. 

De huidige bewoners respecteren de origi-

nele elementen en hebben de niet-originele 

zolderverbouwing ongedaan gemaakt. Ook de 

raampartijen zijn in de oorspronkelijke staat 

teruggebracht met terugplaatsing van spijlen. 

De voorgevel is verlevendigd door kleine 

gemetselde accenten in de balkonbalustrade 

op de erker en de geveltop en door subtiele 

horizontale lijsten van beroete baksteen.

11. Harlingerstraatweg 51
Binnen de driehoek Harlingerstraatweg, 
Marssumer- en Bildtsestraat ligt een besloten 
en afsluitbaar terreintje: een trefpunt voor 
kinderen, een rustpunt voor ouderen, een bonus 
voor de omwonenden en een verborgen ‘schat’ in 
de Vosseparkwijk. Tijdens de Open Monumenten-
dag is het toegankelijk voor iedereen. De ingang 
ligt tussen Marssumerstraat 10 en 12. 
De Coöperatieve Vereeniging Woningbouw werd 

in februari 1919 opgericht om te voorzien in het 

destijds nijpende tekort aan betaalbare burger- 
en betere ambtenaarswoningen. Direct al in 1919 

vroeg het bestuur van de vereniging aan de 

Harlingerstraatweg 30-32 (Collectie Tresoar) Harlingerstraatweg 36-42, ca. 1930



gemeente steun voor het bouwen van zeventig 

middenstandswoningen. Vijftien huizen werden 

langs de Harlingerstraatweg gebouwd, de 

overige langs de Bildtsestraat, Marssumer-

straat, Franekerstraat, Menaldumerstraat en 

Engelumerstraat. 

Het uiterlijk van de woningen, met enige trek-

ken van de Amsterdamse School, was opval-

lend. De ligging was dat op het moment van de 

bouw ook: nabij villa Baens-Ein, maar vrij ver van 

de stad verwijderd, met een open tussenliggend 

gebied. Verder sprong ook het type woningen 

in het oog: geschakelde woningen met een 

bescheiden omvang, zeker in vergelijking met 

de reeds aanwezige en geplande (vrijstaande) 

villabouw langs de Harlingerstraatweg. 

Verantwoordelijk architect was Doeke Mein-

tema, onbedoeld en officieus naamgever van 

deze zeventig Meintema-woningen. De bouw-

blokken aan de Harlingerstraatweg werden 

twee bouwlagen hoog met een kap, juist om zo 

robuuste wanden langs de brede weg te maken.

De gemeente nam het complex in 1937 in eigen-

dom over. Het merendeel van de woningen is 

inmiddels verkocht. Woningcorporatie Elkien 

heeft nog enkele huizen in de verhuur.

In de jaren zeventig is het complex gereno-

veerd, waarbij enigszins afbreuk is gedaan 

aan details. Het complex is aangewezen als 

rijksmonument.

Nummer 51 is decennialang bewoond geweest 

door de familie Oosterhuis, wat ertoe leidde 

dat de modernisering voor een groot deel aan 

dit huis voorbij ging. Zo is bijvoorbeeld de 

suite-structuur nog aanwezig. Ook de huidige be-

woners koesteren deze authentieke elementen.

12. Europaplein 20, Eurohotel
Tijdens deze Open Monumentendag kunt u in 
overleg met vrijwilligers via de centrale ingang 
met de lift omhoog en via het trappenhuis naar 
beneden om vanaf de bovenste verdieping te 
genieten van het uitzicht over Leeuwarden. Houd 
wel rekening met wachttijden en houd onderling 
voldoende afstand. Het restaurant of het terras 
kunt u natuurlijk ook op deze dag bezoeken voor 
een consumptie.
In de naoorlogse jaren werd het accent gelegd 

op de bouw van meergezinswoningen (flats) 

van meer dan twee verdiepingen; begrijpelijk 

gelet op de woningnood in de Wederopbouw-

periode. Zeker voor het Harlingerplein - sinds 

1958 ‘Europaplein’ - werd hogere bouw 

voorzien. 

Meintema-woningen aan de zuidzijde van de Harlinger-
straatweg, ca. 1950 (B.M.P. Deibel)

Eurohotel en garage Nijland kort na voltooiing



In opdracht van garagehouder Nijland maakte 

architect Hindrik Eldering in 1956 een ontwerp 

voor een reeks panden tussen de Euterpestraat, 

de Rossinistraat, Corellistraat, Harlingerstraat-

weg en Harlingerplein. Het ontwerp paste goed 

bij de architectuur uit de Wederopbouwperiode 

met veel glas en beton. 

Heel spectaculair voor Leeuwarden wordt de 
afsluiting van het garagecomplex aan de kant van 
het Harlingerplein. Daar is namelijk een gebouw 
in acht lagen gedacht, hetgeen – zoals het nu 
staat – het hoogste woongebouw van de stad zal 
worden (Leeuwarder Courant, 23 februari 1956). 

In deze torenflat waren onder andere een 

restaurant en hotel voorzien. Juist deze functies 

waren wenselijk vanwege de ligging aan een 

drukke route en het vooruitzicht van de nieuwe 

veemarkt in de Frieslandhal aan de Heliconweg. 

Begin 1958 werd garage Nijland geopend, ruim 

een jaar later het aangrenzende Eurohotel. De 

onderste drie etages werden gebruikt voor 

restaurant en hotel, de overige verdiepingen 

bevatten woningen: een tot dan toe ongewone 

combinatie van functies in één gebouw. Zeker 

ook bijzonder was de mogelijkheid om buiten 

op een terras te kunnen zitten. 

 

13. Harlingerstraatweg 85
Een klassiek én modern woonhuis, gebouwd in 

1953 naar een ontwerp van architect J.J.M. (Jo) 

Vegter. Deze kende de opdrachtgeefster, baro-

nes van Harinxma thoe Slooten-Geertsema. Zij 

betrok de woning in 1954. Jonkvrouw Marianne 

Jacqueline barones van Heemstra kwam bij haar 

inwonen. Zij stond in de stad bekend als freule 

van Heemstra. 

De woning is ontworpen in de stijl van de 

Delftse school: een stroming die met name in 

de Wederopbouwjaren veel navolging vond. De 

functie van het gebouw moest tot uitdrukking 

komen in de vorm. Enkele kenmerken: veelal 

baksteengebruik, brede kozijnen, hoge gootlij-

nen en gebruik van natuursteen op constructief 

belangrijke punten.

Architect Vegter oriënteerde de belangrijkste 

gebruiksruimtes op het zuiden, met zicht op 

de riante tuin, doorlopend tot aan de Helmers-

straat. De voorgevel van de vrijstaande villa 

heeft een enigszins gesloten karakter. De 

achtergevel heeft een hoge mate van lichttoe-

treding. Het pand wordt gemarkeerd door een 

op de schoorsteen bevestigde windwijzer met 

verguld Fries wapen. 

De fraai geprofileerde, oorspronkelijk witge-

schilderde, voordeur leidde via een portaal met 

ingemetseld Makkumer tegeltableau naar een 

ruime hal met een raampartij in de zijgevel. Aan 

Tuinzijde van de woning Harlingerstraatweg 85



de tuinzijde aan de rechterkant bevond zich een 

werkkamer. 

Door de volgende én de huidige eigenaar zijn 

enkele aanpassingen en moderniseringen 

uitgevoerd. 

14. Harlingerstraatweg 91
Bouwbureau Kalma en Witteveen ontwierp 

in 1939-’40 net buiten de toen al geplande 

rondweg een ongewoon groot dubbel herenhuis 

(twee-onder-een-kap) met diepe tuinen die zich 

tot aan de Helmersstraat uitstrekken.

Er is sprake van enige gelijkenis qua ontwerp 

met het villablok langs het meest zuidelijke 

deel van de Spanjaardslaan. De architectuur is 

kenmerkend voor de late jaren dertig en ademt 

in alles aandacht en liefde voor detail. Het 

mooie strakke metselwerk, de reeksen smalle 

staande vensters op de verdieping, gescheiden 

door gemetselde kolommetjes, de balkonnetjes 

met gebogen spijlenhek: er is duidelijk niet 

bespaard op de kosten om iets moois neer te 

zetten. Alles wordt ‘bijeengehouden’ door een 

indrukwekkende kap zoals er niet veel van zijn 

in Leeuwarden.

Woning nummer 91 was aan het begin van de 

oorlog nog niet volledig gereed. Het huis werd 

gevorderd en een poos bewoond door Duitsers.

Kort na de oorlogsjaren trok de familie J.W. 

Houwen in nummer 91. Zij huurde de woning 

van de ontwerper, architect Witteveen, die het 

pand later zelf in gebruik nam. Witteveen hield 

kantoor aan huis en had een tekenkamer en 

archiefruimte op zolder ingericht.  

Deze woning verkeert nog voor een belangrijk 

deel in originele staat.

15. Harlingerstraatweg 103 
Pompstation waterleiding
In 1925 werd in opdracht van de N.V. Intercom-

munale Waterleiding Gebied Leeuwarden 

(IWGL) een tusschenpompstation gebouwd aan 

de Harlingerstraatweg, iets ten westen van 

de spoorwegovergang. Bij het pompgebouw 

kwam een dienstwoning voor een medewerker 

van het waterbedrijf, die vooral toezicht moest 

houden op de pompen. 

Het ontwerp kan toegeschreven worden aan 

een technisch tekenaar van de IWGL. Begin 

jaren vijftig is er veel in en rond het gebouw 

veranderd. Achter het aanjaagstation werd 

enkele meters in en boven de grond een 

reinwaterkelder gebouwd voor de berging van 

meer dan twee miljoen liter water. 

Begin deze eeuw werd het pompstation overbo-

dig en kwam sloop in beeld. Waterbedrijf Vitens 

kon volstaan met een veel kleinere pompinstal-

Detail uit de ontwerptekening van Harlingerstraatweg 
101-103, 1925

Woningen Harlingerstraatweg 91-93 gezien vanuit het 
Eurohotel



latie. Het toezicht op het functioneren van de 

pompen werd geautomatiseerd, waardoor de 

aanwezigheid van de toezichthouder, evenals 

het instandhouden van zijn dienstwoning, 

overbodig werd. Architect Johan Sijtsma nam in 

2005 het terrein en de opstallen over. Na een 

ingrijpende restauratie en renovatie kon het 

pand in 2007 in gebruik genomen worden door 

het kantoor van Johan Sijtsma Architectenteam. 

Het voormalige pompstation werd aangepast 

van een bouwval in een modern en sfeervol 

kantoorpand, ingericht met twaalf werkplekken.

In 2015 is het architectenbureau verhuisd 

en sindsdien wordt het pand verhuurd aan 

uitzendorganisatie ‘Prima Personeel’. Het 

nieuwe pompstation van Vitens bevindt zich in 

een sober en compact gebouwtje in een hoek 

van het terrein.

16. Harlingerstraatweg 130 
Begraafplaats Vitushof 
Bij een eventuele teraardebestelling op 11 
september gelden er mogelijk tijdelijk en-
kele toegangsbeperkingen op een deel van de 
begraafplaats. Indien sprake is van een opbaring 
in de voormalige beheerderswoning, zal deze 
beperkt toegankelijk zijn. Een plattegrond met 
de belangrijkste bezienswaardigheden is op de 
begraafplaats beschikbaar.
Vanaf 1882 konden de Rooms-Katholieke 

inwoners van Leeuwarden op deze eigen 

begraafplaats ter aarde worden besteld. Via 

het toegangshek komen bezoekers op een 

voorplein met links en rechts bebouwing. 

Links staat een naar de weg gerichte (beheer-

ders)woning, daterend uit 1895, die wellicht een 

ontwerp is van toenmalig gemeentearchitect 

Johannes Noordendorp. In de naar het oosten 

gerichte vleugel werd een kapel ondergebracht: 

de grote rondboogramen met glas-in-lood 

in de zuidgevel herinneren aan deze functie. 

De kapel heeft lange tijd dienst gedaan als 

lijkenkamer en als ruimte voor rouwdiensten. In 

2018 is in de voormalige beheerderswoning het 

Afscheidshuis in gebruik genomen.

Het gebouwtje direct rechts van de hoofdin-

gang is in 1920 gebouwd als lijkenhuisje met 

bergplaats. In 2006 is het verbouwd tot een 

devotie-kapelletje: een gebedsruimte met 

altaar, beelden en glas-in-loodramen. 

Het oude hek bij de hoofdingang van de 

begraafplaats bevatte de tekst ‘Ego Resurrectio 

Sum’ (Ik ben de Opstanding); een tekst die na 

de verwijdering van het hek in de jaren zestig, 

later teruggebracht is in het ‘tweede’ hek, 

dat vanaf het voorplein toegang geeft tot de 

begraafplaats. 

Opvallend is de 10 meter hoge vieringtoren 

op het voorterrein. In 2005 is deze van de 

kapel van het voormalige Bonifatiushospitaal 

aan de Mr. P.J. Troelstraweg verhuisd naar de 

begraafplaats.

Op de begraafplaats zien we diverse bijzondere 

grafmonumenten, gedenkstenen en praal-

graven. 

Beheerderswoning en vieringtoren op begraafplaats 
Vitushof



AANVULLENDE AC TIVITEITEN OP EN ROND 
DE HARLINGERSTRAAT WEG 

Dominicuskerk 
Tijdens de Open monumentendag  wordt in de 

Sint-Dominicuskerk iedere uur op het hele uur 

het Adema-orgel uit 1866 bespeeld. Het orgel, 

voorzien van 26 registers, is gebouwd voor de 

oude kerk in de Speelmansstraat en werd in 1937 

in een nieuwe kas overgeplaatst door de firma 

Valckx en Van Kouteren naar de Harlingerstraat. 

Na het orgelspel wordt ieder uur op het half uur 

een film (van circa acht minuten) vertoond over 

de bouw van de kerk. Verder is in de Sint-Domini-

cuskerk een bijzondere expositie te bekijken over 

religieus erfgoed, waarin zeldzame voorwerpen, 

relikwieën en archiefstukken uit de zeventiende 

en achttiende eeuw zijn te zien. Hieronder zijn 

relieken uit de kapel van de Cammingha’s op 

Wiarda-state te Goutum en het ruim zestig jaar 

geleden ontvreemde Altaar missaal uit 1661, dat 

opgespoord en gerestaureerd nog maar enkele 

weken geleden weer terugkeerde naar de kerk. 

Vitushof
De stichting Mateor stelt zich ten doel “het 

bevorderen van de studie en de bekendheid 

van het leven, de persoon en het werk van de 

schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen 

(1904-1964), alias Havank, in de breedste zin.” 

Leden van de stichting houden op 11 september 

vanaf 14.45 uur een plechtigheid bij het graf van 

de misdaadauteur, waarbij belangstellenden van 

harte welkom zijn. Het programma is als volgt: 

-  14.45 uur - Korte uitleg wat de stichting Ma-

teor is, wat ze doet en waarom, gevolgd door 

voorlezing van hoofdstuk 19 van In Memoriam 
De Schaduw.

-  15.30 uur - Traditionele plechtigheid met 

voorlezing van het testament van de Schaduw 

(uit hoofdstuk 20 van bovengenoemd boek), 

bloemlegging en een minuut stilte.

- 16.00 uur - Einde van de herdenking. 

De hele dag zijn vrijwilligers van de stichting 

Mateor op de begraafplaats aanwezig. Bij de 

informatiestand zijn honderden Havankboeken 

verkrijgbaar.

Schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-
1964), alias Havank



VERDER TE DOEN OP ZATERDAG 11  
EN ZONDAG 12 SEPTEMBER

Open Tuinendag
De binnentuin achter de Meintemawoningen 

en de tuin achter nummer 18 aan de Harlin-

gerstraatweg zijn niet de enige open tuinen 

op de Open Monumentendag. In de gemeente 

Leeuwarden zijn op initiatief van de Neder-

landse Tuinenstichting ook de volgende tuinen 

opengesteld:

-  Leeuwarden, Sint Anthony Gasthuis, 
Schoenmakersperk 1

  Grenzend aan de Prinsentuin ligt de fraaie 

tuin van het Sint Anthony Gasthuis, ont-

worpen door Gerrit Vlaskamp in 1868. Een 

imposante rode beuk, een prachtige treurbeuk 

en een kolossale kastanjeboom dateren nog 

uit die tijd. Gerrit Vlaskamp legde in de tweede 

helft van de negentiende eeuw een groot aantal 

tuinen aan bij Friese notabele woningen, die 

tegenwoordig een bijzondere cultuurhistorische 

waarde hebben. Kenmerkend voor Vlaskamp 

zijn de ovale en niervormige bloemperken. 

Begin twintigste eeuw is de tuin uitgebreid met 

twee prieëlen en een kleine vijver. 

  Geopend: Zaterdag 11 september, 10.00-17.00 uur
-   Jelsum, Dekema State, Dekemawei 5 

De state ligt op een omgracht terrein en is 

via een brug met een rijk gesneden poort uit 

1905 te bereiken. Het interieur toont hoe een 

Friese familie rond 1930 een state bewoonde. 

Achter een muur verscholen ligt de buiten-

plaats met gracht, singels, siertuin en parkbos. 

Rond Dekemastate (oorspronkelijk 15e eeuw, 

rijksmonument) liggen bloemenborders, 

een muur met leifruit, een kas, een snijbloe-

mentuin en een jonge boomgaard met oude 

rassen. 

  Geopend: Zaterdag 11 september en zondag 12 
september, 10.30-17.00 uur

-  Koarnjum, Martenastate, Martenawei 2
  Het oude door waterpartijen en singels met 

bomen omgeven landgoed Martenastate is 

goed bewaard gebleven. Helaas is de oude 

state in 1900 afgebroken en is op deze plaats 

door architect W.C. de Groot uit Leeuwarden 

een nieuwe ‘state’ gebouwd, een soort 

miniatuurkasteeltje in neorenaissancestijl, 

voorzien van trapgevels en kruisvensters met 

een opvallende uivormige torenspits. Naast het 

complex ligt op een grafheuvel de oude familie-

begraafplaats van de Vegelins, de vroegere 

bewoners van de oude state. Het park staat 

vooral bekend om zijn prachtige stinzenflora. 

  Geopend: Zaterdag 11 september en zondag 12 
september van zonsopgang tot zonsondergang. 
Op beide dagen worden om 10.00 uur en 
11.30 rondleidingen georganiseerd, waarvoor 
aanmelding verplicht is via info@martenastate.nl

Walter Kromhout, Op stand in Leeuwarden. 
179 jaar Harlingerstraatweg. 256 blz. Uitgeverij Louise

Op stand in Leeuwarden toont een beeld van 179 jaar 
Harlingerstraatweg. Met in deel 1 een beschrijving op 
hoofdlijn van de ontwikkelingsgeschiedenis, in deel 2 
een verdieping daarvan in acht thematische hoofdstuk-
ken en in deel 3 een beschrijving van alle aanliggende 
woonhuizen. Tussendoor staan persoonlijke verhalen 
van acht (oud)bewoners.

Verkrijgbaar bij: 
Van der Velde boeken, Nieuwestad 57-59
Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1
Friesche Schrijfkamer, Schrans 54

Recent verschenen: 



Coronamaatregelen
-  Houd binnen en buiten de onderlinge afstand 

van 1,5 meter aan.

-  Volg aanwijzingen van OMD-vrijwilligers en 

pandeigenaren op. 

-  Volg binnen de gebouwen de aangegeven 

looproute indien aangegeven.

-  Raak niets aan.

-  Houd rekening met enige wachttijd: er mogen 

niet teveel bezoekers gelijktijdig naar binnen. 

-  Blijf thuis bij verkoudheids- en griepverschijn-

selen. 

Mede in verband met de Covid-pandemie én 

met de privacy van bewoners, zijn niet alle 

panden volledig te bezichtigen. In een enkel 

geval alleen de buitenzijde rondom of een 

bijgebouw.

Fotograferen
Het is niet toegestaan om in een bezocht 

pand foto’s van het interieur te maken zonder 

toestemming van de pandeigenaar of de daar 

aanwezige vrijwilliger.

Centraal informatiepunt
Het centrale informatiepunt van deze  

Open Monumentendag is gevestigd in de 

Dominicuskerk, te bereiken via de ingang vanaf 

de Harlingerstraatweg tussen de huisnummers 

7 en 9. Het Historisch Centrum Leeuwarden is 

op zaterdag van 10-17 uur geopend.

Informatienummers
058-2332350 (Historisch Centrum Leeuwarden)

06-3196 3261 (voorzitter Werkgroep Open 

Monumentendag Leeuwarden)

Colofon:
Organisatie Open Monumentendag Leeuwarden:
Historisch Centrum Leeuwarden, Monumen-
tenzorg gemeente Leeuwarden, Leeuwarder 
Historische Vereniging Aed Levwerd

De Open Monumentendag Leeuwarden 2021 is 
financieel mogelijk gemaakt door: 
- Stichting Sint-Anthony Gasthuis
- Boelstra-Olivierstichting
- Zadelfonds gemeente Leeuwarden
- Gemeente Leeuwarden

Veel dank gaat uit naar de alle eigenaren en 
gebruikers van opengestelde panden en naar de 
vrijwilligers. Dankzij hun inzet, deskundigheid 
en gastvrijheid kan de Open Monumentendag 
tot stand komen. Ook dank aan de beheerders 
van de Dominicuskerk waar op deze Open 
Monumentendag het centrale informatiepunt 
gevestigd is. 
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