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Wandbekleding Stijlkamer Coulonhûs, Doelestraat 8
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De Fryske Akademy is een wetenschappelijk instituut verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen en doet sinds 1939 gericht onderzoek naar de Friese taal, cultuur, geschiedenis en 
samenleving. Het instituut was oorspronkelijk gevestigd in het Coulonhûs (een geclassificeerd rijksmonument), 
in de loop van de tijd kwamen hier verdere aankopen van naast gelegen bouwwerken en een uitbreiding bij. 
Dit conglomeraat van gebouwen en bouwsels, gelegen aan de hoek van de Doelestraat en de Groeneweg in 
de historische binnenstad van Leeuwarden, vormde de tamelijk geïmproviseerde huisvesting van de Fryske 
Akademy. 


In 2010, onder de druk van verdere ruimtelijke uitbreiding, werd besloten om via een besloten prijsvraag (met 
als juryvoorzitter Prof. ir. Wim Quist)  te komen tot ideeën voor een integrale oplossing van het huisvestings-
probleem inclusief een uitbreiding van het bestaande programma met ongeveer 2500 vierkante meter. Het 
grootste probleem daarbij was de stedenbouwkundige inpassing van een dergelijk groot volume in een 
omgeving van bescheiden maar historisch waardevolle bebouwing. Ons winnende ontwerp bewerkstelligde 
dit middels een volume dat qua maat, schaal, verhoudingen en materiaal zo was opgebouwd en geleed dat 
het zich op een vanzelfsprekende manier invoegde in zijn omgeving en alle waardevolle monumentale 
elementen (gebouwen en bomen) in hun waarde liet. 


Uiteindelijk bleek het winnende ontwerp als zodanig niet te kunnen worden gerealiseerd omdat de uit 1958 
daterende semi-traditionalistische uitbreiding van het Coulonhûs intussen op de gemeentelijke 
monumentenlijst was geplaatst, wat ons samen met de Fryske Akademy noopte opzoek te gaan naar een 
nieuwe oplossing. Deze werd gevonden in het volume van de Noorderkerk (die eigenlijk voorbestemd was om 
door de Fryske Akademy verkocht te worden en vervolgens gebruikt zou worden als commerciële 
parkeergarage), deze had geen monumentale status, maar bezat met name qua interieur wel bepaalde 
kwaliteiten die we vervolgens, naast de reeds aanwezige geclassificeerde monumenten (inclusief de bomen 
en diersoorten), hebben proberen te respecteren. 

Bron  Leeuwarden 1664, Bernardus Schotanus à Sterringa

Achtergond
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Voor ons gevoel is juist dit respectvol omgaan met de dingen (die 
we hoe dan ook en niet alleen architectonisch waarderen) hetgeen 
de huidige tijdgeest en wel juist voor de architectuur zou moeten 
uitmaken. Met name als het gaat om gebouwen en het bouwen als 
zodanig is men (uit een soort gemakzucht, meestal gelegitimeerd 
met het ‘tijd is geld’ argument) te snel geneigd om de weg van de 
minste weerstand te kiezen. In dit geval vonden we in de Fryske 
Akademy een opdrachtgever die dit respectvol omgaan met de 
dingen van nature al hoog in het vaandel heeft staan en als zodanig 
bereid was mee te denken bij de uiterst complexe opgave om een 
groot deel van het programma (inclusief alle klimatologische 
problemen) onder te brengen in het volume van de Noorderkerk.


Qua architectonisch concept veranderde er tussen het winnende 
prijsvraag ontwerp en het uiteindelijk gebouwde ontwerp niet zo 
veel. Aan de openbare (noord)zijde van het gebouwencomplex 
diende de zijdelingse nieuwbouw vleugel nog steeds qua maat, 
schaal, verhoudingen en materiaal, een architectonisch-
stedenbouwkundige aansluiting te bewerkstelligen tussen de 
geclassificeerde rijksmonumenten aan de westzijde en het lage 
maar fraaie St. Anthony Gasthuis. Aan de meer stedelijke straatzijde 
naar het westen, die tevens door de aanwezigheid van de entrees 
van de twee monumentale huizen als voorzijde wordt gelezen, 
diende het complexe entreeprobleem te worden opgelost. Dat wil 
zeggen hier diende het probleem met de verschillende 

vloerniveau's in de bestaande gebouwen te worden opgelost, maar 
diende tevens een hoofd-entreegebaar te worden gemaakt dat 
voldoende monumentaliteit uitstraalt om het te kunnen opnemen 
tegen de monumentale entree van het Coulonhûs met zijn 
symmetrische trap plus centrale deur en raamomlijsting er boven.  
Door gebruik te maken van de schuin weglopende gevel van de 
uitbreiding was het mogelijk om het hoofd-entreegebaar vrij te 
maken van de gevel en op een sokkel te zetten die de lijn van de 
voorzijde van vooruitspringende trap van het Coulonhûs opneemt 
en tevens de integratie van de noodzakelijke hellingbaan mogelijk 
maakt. 


In het oorspronkelijke concept was ook de fraaie binnentuin met 
zijn monumentale bomen al thema geweest, met het grote 
probleem dat de rust en stilte van die binnentuin ingrijpend 
verstoord zou gaan worden op het moment dat de Noorderkerk als 
parkeergarage in gebruik zou worden genomen. Gelukkig kon dit 
afgewend worden en is de binnentuin nu het monumentale hart van 
het gehele complex. Door het volume van de Noorderkerk in te 
zetten voor de opname van een groot deel van het programma was 
er functioneel gezien een droogloop nodig vanuit het 
nieuwbouwvolume naar de kerk, we hebben die noodzaak voor een 
passerelle met graagte aangegrepen als thema voor de vormgeving 
van nieuwe gevels die deze binnentuin naar het noorden en oosten 
omarmen.
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Bestaand

Antoine Coulon1 (1682-1753) was de hofarchitect van Maria Louise van Hessen 
Kassel, en bouwde voor haar in 1731 het stadspaleis Het Princessehof in de Grote 
Kerkstraat te Leeuwarden. Coulon introduceerde in Friesland de Louis XIV-stijl; hij 
was een leerling van een andere bekende hofarchitect, Daniël Marot.

Coulon, van Franse afkomst, bouwde in de Doelestraat in 1713 een huis voor 
zichzelf en zijn gezin. Het huis was anders van opzet dan normaal gebruikelijk was in 
Leeuwarden, daarvoor moest men het bestaande huis op deze locatie gelegen 
slopen. Als uitgangangspunt voor zijn huis nam hij het ideaalbeeld van een stadshuis 
zoals vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw ontwikkeld was in de kring rond 
de Amsterdamse architect Adriaan Dortsman. De typologie was een tweebeukig, 
relatief ondiep huis met een symmetrisch opgezette voorgevel.

In 1938 werd notaris Nanne Ottema eigenaar van het Coulonhûs en redde het huis 
voor de sloop. Hij verrijkte het interieur met diverse stukken uit andere woonhuizen 
[o.a. Groningen], zoals het beschilderd behang in Lodewijk XV-stijl in de stijlkamer.

Ottema gaf het pand vervolgens in gebruik aan de net opgerichte Fryske Akademy, 
die het in 1958 in eigendom kreeg. In dat jaar werd ook het huidige hoekpand, na 
een geldinzamelingsactie van de Friese gemeenten, gerealiseerd en bij de Akademy 
gevoegd. De gemeentewapens van de Friese gemeenten zijn op de hoek van de 
gevel aangebracht. 


Fryske Akademy was gehuisvest in:


- Doelestraat 4, 1839 [later o.a. Levertraanfabriek, geen onderdeel van de opdracht]

- Doelestraat 6, 1867 - 1868 Rijksmonument, architect Stoett

- Doelestraat 8, Coulonhûs 1713, architect Anthony Coulon, Rijksmonument

- Doelestraat - Groeneweg, hoekpand 1958 - 1959, bij aanvang van prijsvraag was 

dit pand aangemerkt om gesloopt te worden; na uitslag prijsvraag verkreeg het de 
status van Gemeentelijk Monument [Maart 2011]


- Groenweg: 3-tal Gebouwen aangemerkt om te slopen 

- Grote Kerkstraat 31a: it Aljemint [vroeger Noorderkerk] 1888, architect W.C. de 

Groot 


- Omsloten tuin met 3 monumentale bomen

Coulonhûs, Doelestraat 8, entreehal en stijlkamer voor verbouwingen jaren ’70. Bron: RCE

[1] Volledige beschrijving van ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het Coulonhûs is te 
lezen in de tekst van Prof. Dr. Johan de Haan ‘Het huis van de bouwmeester’, pagina 34 - 52, uit 
de publicatie ‘Fryske Akademy, Drie eeuwen bouwgeschiedenis’, uitgave Fryske Akademy 2016
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Slopen en Nieuwbouw ‘Coulonhûs’ 1713; 
Rijksmonument

‘Doelestraat 6’ 1867 - 1868; 
Rijksmonument

‘Hoekpand’ 1958-1959

[Gemeentelijk Monument vanaf Maart 2011]
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Noorderkerk Leeuwarden 2

Het Aljemint (vroeger Noorderkerk) is een gebouw ontworpen door architect W.C. de 
Groot in eclectische stijl uit 1888. 

De kerk staat op een achterterrein achter een rij huizen aan de noordzijde van de Grote 
Kerkstraat en ten oosten van de Doelestraat. Aan de zuidkant van de kerk bevindt zich 
een steeg naar de kerk toe en een binnenplaats die in gebruik is bij Grote Kerkstraat 31.

De kerk is een rechthoekig gebouw met een niet al te steil noord-zuid gericht zadeldak 
met aan de noordkant een eindschild.

Het gebouw is 7 traveeën lang. Het gebouw is thans georiënteerd op het open terrein 
achter de Fryske Akademy, maar was oorspronkelijk te bereiken via een poort [onder een 
huis] en een steegje vanuit de Grote Kerkstraat 31. De hoofdingang zat oorspronkelijk in 
de oostelijke gevel. De oriëntatie van het gebouw is als het ware omgedraaid.

Ten zuidoosten van de kerk, tegen de oostelijke perceelgrens staat een voormalige 
kosterswoning uit 1915 die thans in bezit van het Sint Anthony Gasthuis is. Het is een 
éénlaags gebouwtje met platte mansarde.

Uit Noorderkerk Leeuwarden, Bouwhistorische Verkenning, Drs. F.J. van der Waard, 
Groningen juli 2012

[2] Volledige beschrijving van ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de Noorderkerk is te lezen in de 
tekst van Leo van der Laan ‘Doelestraat 6 en Noorderkerk’, pagina 70 - 87, uit de publicatie ‘Fryske Akademy, 
Drie eeuwen bouwgeschiedenis’, uitgave Fryske Akademy 2016

Oorspronkelijke inrichting Noorderkerk

Interieur Noorderkerk na verbouwing 1935 [orgel naar oostgevel]
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‘Coulonhûs’ 1713; 
Rijksmonument

‘Doelestraat 6’ 1867 - 1868; 
Rijksmonument

‘Doelestraat 6’ 1867 - 1868; 
Rijksmonument

Noorderkerk [’t Aljemint]  1888

[geen status]

‘Coulonhûs’ 1713; 
Rijksmonument

Noorderkerk [’t Aljemint]  1888

[geen status]

C
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Groeneweg

Noorderkerk

‘t Aljemint


1888

Doelestraat 8, ’Coulonhûs’ 1713; 
Rijksmonument

Doelestraat 6, 1867 - 1868; 
Rijksmonument

Doelestraat 4, 1839; 
Rijksmonument

Hoekpand 1958-1959

Gemeentelijk Monument

Plangebied Prĳsvraag 2010-07

’t Aljemint [Noorderkerk] 
parkeergarage St. Anthony Gasthuis
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Groeneweg

Noorderkerk

‘t Aljemint


1888

Doelestraat 8, ’Coulonhûs’ 1713; 
Rijksmonument

Doelestraat 6, 1867 - 1868; 
Rijksmonument

Doelestraat 4, 1839; 
Rijksmonument

Hoekpand 1958-1959

Gemeentelijk Monument

Plangebied Ontwerp Re-Use
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Luchtfoto vanuit westen

Luchtfoto vanuit noorden
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Groeneweg vanuit westen

Groeneweg vanuit oosten [St. Antony Gasthuis]
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Slopen en Nieuwbouw t.p.v. gebouwen Groeneweg inclusief ‘Hoekpand’ uit 1958-1959

Prijsvraag: nieuwbouw [2010-07]

Geprojecteerd programma conform 
uitschrijving prijsvraag
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De Fryske Akademy is vanuit haar doelstelling nauw verbonden met de Friese 
samenleving, en sinds jaar en dag gevestigd in de historische binnenstad van 
Leeuwarden op een steenworp afstand van de iconische scheve Oldehove toren, 
omringd door waardevol groen. Zo grenst het instituut enerzijds aan de 
Prinsentuin, een belangrijk historisch park, anderzijds omsluiten de gebouwen van 
de Akademy een binnentuin met bomen die beschermd zijn via lijst met 
monumentale bomen. Aan de oostzijde gaat de tuin van de Fryske Akademy bijna 
naadloos over in het aangrenzende groen van het Sint Anthony gasthuis. Dit alles 
binnen een beschermd stadsgezicht en complexe stedenbouwkundige context.


Opgave was synergie: enerzijds om middels de nieuwbouw, die een te groot 
programma moest huisvesten, toch een ‘Stadtreparatur’ te verwezenlijken tussen 
bebouwing Doelestraat en de éénlaagse bebouwing van het St. Anthony Gasthuis 
aan de Groeneweg. Anderzijds een interne synergie genereren tussen de 
verschillende onderzoeksgroepen. Het bindend element tussen de onderzoekers is 
de bibliotheek, welke als een verticaal volume, refererend aan een Stinze, in de 
tweede lijn van de bebouwing geplaatst wordt. De bebouwing aan de straatzijde 
vormt de overgang tussen Doelestraat en Groeneweg.
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Slopen en Nieuwbouw t.p.v. gebouwen Groeneweg

Ontwerp Re-Use [2014-04]
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Na de beslissing het hoekpand niet te slopen en de status van Gemeentelijk 
Monument te verlenen zijn diverse studies verricht, om het toch al overspannen 
programma passend te maken binnen het nog beschikbare gebied dat vrij zou 
komen na sloop van de gebouwen aan de Groeneweg.

Vanuit de gedachte om de bestaande gebouwen, Noorderkerk [it Aljemint] en 
Doelestraat 6, niet af te stoten maar te behouden voor de Fryske Akademy en 
deze te transformeren en te hergebruiken, vielen alle puzzelstukken op hun plaats: 
de geschiedenis van de Fryske Akademy verbonden aan de verworven gebouwen 
blijft behouden, de omsloten tuin met de bomen blijft ruimtelijk volledig ter 
beschikking van de Akademy en dient niet gedeeld te worden met derden, de 
synergie tussen de onderzoeksgroepen is zowel intern alsook via de omsloten 
tuinen middels het principe van de ‘kloostergang’ eenvoudig te verwezenlijken en 
stedenbouwkundig is de nog nieuw te realiseren massa aan de Groeneweg 
eenvoudig inpasbaar tussen de bebouwing Doelestraat en de éénlaagse 
bebouwing van het St. Anthony Gasthuis. 


De ontwerpopgave werd het verbinden van de lossen elementen tot een geheel 
waarbij de Rijksmonumenten hun waarde zouden behouden.

De nieuwbouw is aan de straatzijde ontworpen als een semi-openbaar gebouw 
dat stedenbouwkundig en architectonisch qua volume en materialisatie op een 
passende wijze het monumentale karakter van de stedelijke context respecteert 
en met haar daklijn aansluit op de buurgebouwen van het Sint Anthony gasthuis. 
Organisatorisch is de nieuwbouw de ontbrekende schakel van de ‘ketting’ van 
Fryske Akademy gebouwen. Dit manifesteert zich aan de tuinzijde in de 
architectuur van de nieuwbouw gevel, welke ontworpen is als een verbindende 
houten structuur die de rijksmonumenten, het gemeentelijk monument via de 
nieuwbouw en een nieuwe overdekte passerelle aan de Noorderkerk koppelt. De 
nieuwbouw in het midden van de schakeling van gebouwen herbergt de entreehal 
en een centrale multi-functionele ontvangstruimte waar de medewerkers van de 
Akademy, burgers en gasten uit wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven elkaar 
tijdens evenementen ontmoeten. 

Conceptschetsen

Interne synergie middels circulatie en ontmoeten tussen de 
verschillende onderzoeksgroepen

De interventie is het verbinden van de verschillende 
gebouwen met elk hun eigen bouwperiode verwijzend naar 
een tijdsgeest waarbinnen ze ontwikkeld zijn.

Verbinden van verschillende bouwperiodes en tijdgeesten 
middels een interventie
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Organisatieschema’s Fryske Akademy.

Onderzoekers 
bibliotheek

representatie

luchruimte 
vergaderen

Functionele en energetische optimalisaties

Vanuit het ambitieniveau t.a.v. duurzaamheid en het beperken van de 
exploitatiekosten was het optimaliseren van de bestaande gebouwen voor het 
ontwerpteam [opdrachtgever, architect] een belangrijk aspect, uiteraard binnen 
de mogelijkheden van de te respecteren gebouwen. Om de opgave op een 
verantwoorde wijze te doen is op aansturing van Jo Janssen Architecten een 
bouwhistorisch onderzoek t.a.v. de Akademy gebouwen verricht. Na een 
gedegen analyse van dit bouwhistorisch onderzoek en het ambitieniveau van 
de opdrachtgever is voor elk gebouw en alle gebouwonderdelen binnen dit 
complex vastgesteld wat de hernieuwde waarde is binnen het geschakelde 
ensemble.


Aangezien de Noorderkerk géén monumentale status had is ervoor gekozen om 
dit gebouw t.o.v. het verleden intensiever en optimaler te gaan gebruiken. De 
kerk is aan de buitenzijde volledig geïsoleerd en voorzien van een nieuwe, 
zorgvuldig op de omgeving afgestemde, gevelafwerking. Het gebouw herbergt 
een imposant interieur waarin de ornamenten van de bestaande kerk en de 

nieuwe invulling in symbiose samengaan. De inrichting leidt tot een grote 
variatie aan ruimtes die toegespitst zijn op de wetenschappers van de Akademy 
en flexibel ingezet kunnen worden. De Noorderkerk en nieuwbouw zijn 
energetisch zo ontworpen dat ze volledig voldoen aan de eisen van de 
toekomst. In relatie tot de analyse van het bouwhistorisch onderzoek is binnen 
de mogelijkheden, in overleg met bouwfysische en installatie-technische 
adviseurs, gewerkt aan een [energetische] optimalisatie van de 
[rijks]monumenten.


De nieuwbouw is niet alleen de schakel tussen de gebouwen, deze vormt, 
samen met het gemeentelijk monument en het representatieve Coulonhûs, 
tevens het publieke hart van de Fryske Akademy. De Noorderkerk en het 
rijksmonument Doelestraat 6 herbergen de meer introverte werkplekken van de 
wetenschappers. De schakeling van de gebouwen omsluiten de ‘private’ 
binnentuin die hierdoor functioneert als een ‘kloostertuin’ c.q. een extra 
buitenkamer.

Onderzoekers 
bibliotheek

representatie

luchruimte 
vergaderen

Verdeling gebruik over de gebouwen: stimuleert bewegingen 
door gebouwen en door omsloten tuin

Tuin als centraal element Tĳdgeest: door gebruik van de verschillende gebouwen uit 
verschillende bouwperiodes met elk een verwijzing naar hun 
eigen tijdgeest, ontstaan verschillende ruimtelijke belevingen 
met een historisch besef.
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Bestaand Interventie
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Verbinden oud met nieuw, tĳdgeesten vertellen niet alleen een afzonderlĳk verhaal, maar ook samen vertellen ze een nieuw verhaal:  
Restaureren is het doorontwikkelen van een gebouw, waarbĳ door de interventie[s] een nieuwe tĳdlaag en monumentaliteit ontstaat.
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Groenweg - Doelestraat
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Snede over nieuwe entree t.p.v. hoekpand Doelestraat - Groeneweg
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Begane Grond - Verdieping 1 [in rood de interventies en/of correcties]
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Gevels - Doorsnedes
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Snede over nieuwe entree t.p.v. hoekpand Doelestraat - Groeneweg

Snede over Noorderkerk en omsloten tuin [richting Groeneweg]
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Omsloten tuin; links Rĳksmonumenten, rechts entree Noorderkerk [’t Aljemint]
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Bouwproces
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Passerel - Noorderkerk [’t Aljemint]
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Nieuwbouw Groeneweg
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Restauratie Doelestraat 6 - 8; ingrepen jaren 70 ongedaan maken; 
historische elementen kleuren, luiken] hergebruiken



39



40

Restauratie behang stijlkamer Doelestraat 8 Gryn, bezoek restauratie-atelier SRAL te Maastricht: originele verflaag op behang uit 1713 is blootgelegd.
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Stijlkamer Coulonhûs Doelestraat 8 na restauratie
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Realisatie Foto Kim Zwarts, Maastricht
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Entree
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Entree. Foto Kim Zwarts, Maastricht
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Foto Kim Zwarts, Maastricht
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Foto Willem Verhaeg, Sittard
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Foto Kim Zwarts, Maastricht
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Colofoon 
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Kim Zwarts, Maastricht

Willem Verhaeg, Sittard
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