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Het ging om een zogeheten schen-
kingsbrief aan het Sint Anthony
Gasthuis, waar destijds behoeftige
mensen onderdak kregen. ,,Een laat-
middeleeuwse vorm van armoede-
zorg’’, zo omschreef Kuiken het bij-
na zes eeuwen oude document dat
hij even daarvoor samen met HCL-
directeur Meindert Seffinga - met
handschoenen aan - uit het depot
had gehaald.

Het documentje is een van de

oudste objecten die te zien zijn in de
‘schatkamer’, in de kelder van het
HCL. Dit is een verzameling bijzon-
dere en curieuze voorwerpen uit de
eigen collectie die anders achter dik-
ke depotdeuren verscholen zou blij-
ven.

Zo staat er een archiefkast uit 1597
die met vier sleutels geopend moest
worden, is de eerste Leeuwarder
Courant uit 1752 te zien (,,die werd
destijds voorgelezen in herbergen
en cafés’’) en hangen er schilderijen

van historische gebeurtenissen zo-
als de brand in de Prins Frederikka-
zerne in 1860. Maar er vallen ook
veel recentere schatten te bewonde-
ren, zoals de kampioensschaal van
SC Cambuur uit 2013, en curiosa zo-
als een doosje spijkers die een chi-
rurg ooit aantrof in de maag van een
meisje.

De ruimte werd in 2009 officieel
geopend door Geert Mak, maar is re-
cent helemaal opnieuw ingericht
om de collectie beter te kunnen pre-
senteren.

De Schatkamer is alleen onder be-
geleiding van een gids te bezoeken;
vandaar ook dat er geen bordjes bij
de objecten hangen. Met de opening
gaf Kuiken tegelijkertijd het start-
schot voor de Maand van de geschie-
denis in Leeuwarden.

Van akte uit 1425 tot spijkers:
‘topstukken’ HCL in schatkamer
INES JONKER

LEEUWARDEN Met het plaatsen van
een akte uit 1425 in een vitrine
opende wethouder Hein Kuiken
maandag de vernieuwde Schatka-
mer van Historisch Centrum Leeu-
warden.

Wethouder Hein Kuiken (rechts) plaatst samen met HCL-directeur Meindert Seffinga de vitrine over de eeuwenoude akte.
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Het idee is om vijftig tijdelijke wo-
ningen te maken. Dit gebeurt bij-
voorbeeld in kantoorpanden, scho-
len en kerkgebouwen. Ook wordt er
gedacht aan woonunits. Het gaat om
flexwoningen voor huishoudens
van een of twee personen. Deze zijn
bedoeld voor een periode van tien
tot vijftien jaar, aldus het college.

Door een- tot tweepersoonshuis-
houdens in kleinere, tijdelijke wo-
ningen onder te brengen, wil het col-
lege grotere huurwoningen over-
houden voor statushouders. Hun
gezinnen zijn namelijk ‘in de regel
groter dan wij in Nederland gewend
zijn’, staat in het gemeentelijke plan

van aanpak te lezen. ,,Der binne ge-
sinnen by mei fjouwer, fiif, seis
bern’’, vertelt wethouder Berber van
Zandbergen.

Zij hebben diverse slaapkamers
nodig, maar dit geldt lang niet voor
iedere woningzoekende. Van Zand-
bergen denkt daarbij onder meer
aan jongeren die het ouderlijk huis
uit willen en recentelijk gescheiden
mensen. Voor hen zouden de flex-
woningen een snelle oplossing kun-
nen bieden. Dit geldt overigens net
zo goed voor statushouders met
kleine huishoudens, zegt zij erbij.

Het is allemaal nog maar een plan,
aldus Van Zandbergen. ,,Wêr, wat en
hoe binne wy oan it ynventarisear-
jen.’’ Maar een kleine flexwoning
heeft volgens haar een of twee slaap-
kamers. De gebruiksduur van tien
tot vijftien jaar is vooral boekhoud-
kundig en zegt in principe niets over
de bouwkundige kwaliteit.

De wethouder verwacht dat huur-

ders kunnen profiteren van lagere
huren, omdat die door het punten-
stelsel voor kleinere woningen la-
ger uitvallen. Alleenstaanden en
stellen kunnen zich overigens ge-
woon blijven inschrijven voor een
rijtjeshuis met drie slaapkamers, al-
dus Van Zandbergen.

Ze verwacht dat de eerste flexwo-
ningen er op z’n vroegst over zes tot
acht maanden zijn. Mocht het lastig
zijn om nutsvoorzieningen aan te
leggen, dan zou het ook wel ander-
half tot twee jaar kunnen duren. De
middelen ervoor worden beschik-
baar gesteld door het Rijk. Welke
partij de verhuurder wordt, kon de
gemeente maandag niet zeggen.

Voor de langere termijn wil Tyts-
jerksteradiel ook dat het aantal re-
guliere huurwoningen in de ge-
meente versneld uitgebreid wordt.
Hoeveel er precies nodig zijn, wordt
volgens Van Zandbergen nog uitge-
zocht.

‘Maak huurwoningen
vrij voor statushouders’
PIER ABE SANTEMA

BURGUM Om meer huurwoningen
beschikbaar te krijgen voor status-
houders, wil Tytsjerksteradiel flex-
woningen bouwen voor kleine
huishoudens.

De waterwaaier of cabomba. FOTO LC

Vooral in de omgeving van Mak-
kum speelt dit probleem, kaartte
Arjen Doedel van het CDA vorige
week aan in de gemeenteraad.
Het was een goed jaar voor de ca-
bomba, een wiersoort, stelde hij.
De warme zomer en het heldere
water zorgden ervoor dat de
plant een spectaculaire opmars
maakte. Kanoërs, suppers en
elektrische vaartuigjes komen er
amper nog doorheen.

Er is al een team Alg opgericht
dat de noodklok heeft geluid. Dit
team bestaat uit inwoners en on-
dernemers. Het CDA wil dat er
een plan van aanpak komt om de

groei te beteugelen. Wethouder
Michel Rietman antwoordde dat
het gaat om vaarten waar Wet-
terskip Fryslân voor verantwoor-
delijk is. Die organisatie vindt een
diepte van 30 centimeter vol-
doende, maar dat is niet voldoen-
de voor vaartuigen als sloepen.

Er is wel contact met het Wet-
terskip en de provincie over deze
problematiek, aldus Rietman,
maar een gezamenlijk plan ont-
breekt.

Daarom is de gemeente zelf
maar extra gaan maaien op plek-
ken waar geen doorkomen meer
aan was. ,,We schoffelen dus in
andermans tuin.’’

De wethouder kondigde ook
een intensivering van het bagge-
ren aan. Hiervoor komt hij nog
terug bij de raad tijdens de begro-
tingsbehandeling eind oktober
want er zal extra geld voor moe-
ten komen.

Groot probleem
door wier in vaarten

SNEEK Huurders van boten in
Súdwest-Fryslân keren soms na
een uur alweer terug omdat wier
ervoor zorgt dat sloten en vaar-
ten dichtgegroeid zijn.

Het gaat om de kruising Oost- en
Westvierdeparten bij de provin-
ciegrens in Noordwolde. Donder-
dag 8 september was er wederom
een ongeval op die inmiddels be-
ruchte kruising van de Westvier-
departen.

,,Het was dit keer niet een on-
geval met alleen materiële scha-
de, maar helaas was dit een onge-
val met letsel”, zo meldt Hans Vis-

ser van de CDA-fractie. ,,Het is
niet de eerst keer dat de CDA frac-
tie aandacht vraagt voor de vei-
ligheid op deze kruising. On-
danks beperkte maatregelen is
kennelijk de veiligheid op deze
kruising nog niet gewaarborgd.”

De fractie wil weten hoe het
overleg tussen college en Gede-
puteerde Staten over de kruising
verloopt. ,,Kunt u aangeven of er
andere maatregelen getroffen
gaan worden zodat de veiligheid
gewaarborgd gaat worden op de-
ze kruising?” De fractie vraagt
haar collega’s in Provinciale Sta-
ten aandacht te vragen voor de
mogelijkheid van een ovonde.

CDA wil inhaalverbod
op probleemkruising
NOORDWOLDE De raadsfractie
van het CDA in Weststellingwerf
pleit voor een inhaalverbod en
uiteindelijk een ovonde op een
probleemkruising in Noordwol-
de.

Ook voor de zouthevel en vispas-
sage bij Den Oever en Kornwer-
derzand zijn meer financiën be-
schikbaar. Dit heeft minister
Mark Harbers laten weten aan de

Tweede Kamer.
De kabinetscoalitie besloot vo-

rig jaar om structureel ruim 1 mil-
jard extra uit te trekken voor
Rijkswaterstaat. Het meeste geld
gaat naar verbetering van de zee-
dijken en -keringen. Verder gaat
het om allerlei onderhoudsklus-
sen, bijvoorbeeld op de A2, ver-
schillende sluizen en het navi-
duct Krabbersgat.

Meer geld voor werk
A2 en Afsluitdijk
LEEUWARDEN Rijkswaterstaat
krijgt extra geld om de komende
jaren het groot onderhoud aan
de A6 tussen Urk en Lemmer op
te pakken.
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