Persbericht
Harlingen, 26 maart 2018
Eerste fase restauratie pakhuis Harlingen voltooid!
De restauratie van het pakhuis aan de Noorderhaven in Harlingen is gereed. Op
donderdag 29 maart wordt het pakhuis officieel geopend. Tussen 13.30 en 15.00 uur zijn
belangstellenden welkom om het resultaat te komen bekijken.
Eerste fase gereed
Vanaf mei 2017 werkt Vereniging Hendrick de Keyser aan de restauratie en herbestemming
van het complex aan de Noorderhaven in Harlingen. De restauratie is in twee fases opgedeeld
en fase één, de restauratie van het 17de-eeuwse pakhuis aan de Noorderhaven is nu gereed. Fase
twee volgt en betreft de restauratie van de vroegere mouterij.
Woonhuis, mouterij en pakhuis
Uniek aan dit 17de-eeuwse complex is de maar liefst 60 meter perceeldiepte, waarop een
woonhuis, een mouterij en een pakhuis werden gebouwd. Het 17de-eeuwse pakhuis ligt met zijn
gevel aan de Noorderhaven. Bouwheer Sicce Lubberts gaf het pakhuis in 1657 een
woonhuisgevel zodat de koopman hier later alsnog een woonhuis van kon maken. Nu, na 350
(!) jaar is dit gerealiseerd.
Herbestemming van het pakhuis
Het pand is eeuwenlang als pakhuis in gebruik geweest. De laatste jaren stond het pand leeg en
vraag naar pakhuisruimte was er niet meer. In 2015 besloot de Vereniging een plan tot
restauratie en herbestemming voor te bereiden. Een studie van een architectuurstudent uit Delft
vormde de basis van het plan, waarbij de uitzonderlijk goed bewaard gebleven 17de-eeuwse
structuur werd gerespecteerd. De tientallen meterslange zichtlijnen in het pakhuis werden
gehandhaafd. Tijdens de restauratie werd begonnen met het herstel van het casco: de goten
werden vervangen, houtrot, de gevel en luiken (kunnen weer open!) werden hersteld. Van het
oude wijnpakhuis op de begane grond is een bedrijfsruimte gemaakt, de graanzolders op de
verdiepingen zijn omgetoverd in drie moderne appartementen waarbij de originele pakhuissfeer
zoveel mogelijk is behouden.
Vondst
Tijdens de restauratie werd een bijzondere vondst gedaan: een stenen poortje uit 1657 met de
originele stenen trap. Het poortje met gebeeldhouwde druiventrossen, was de verbinding tussen
het pakhuis en de mouterij. De gemetselde trap is in het nieuwe ontwerp geïntegreerd.
De gemeenschap droeg een steentje bij
De restauratie en herbestemming is mogelijk gemaakt door medewerking en steun van onder
meer de Gemeente Harlingen en de Provincie Fryslân. Daarnaast hebben twee landelijke en

acht lokale en regionale partijen een bijdrage geleverd: de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Abe Bonnema-stichting, de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, de Van
Heloma Stichting, de Stichting Grote Zuidwesthoek, de Meindertsma-Sybenga stichting, de
P.W. Janssen’s Friesche Stichting, de Hein Buisman stichting en de Vereniging Oud Harlingen.
Mede dankzij deze partijen kreeg het pakhuis weer een toekomst.
Opening en Open Middag voor het publiek
Op donderdag 29 maart wordt het pakhuis officieel geopend door wethouder Maria le Roy van
Harlingen. Daarvoor is er een openstelling voor publiek. Tussen 13.30 en 15.00 uur zijn
belangstellenden welkom om het resultaat van de restauratie te komen bekijken.
Praktische informatie over de Open Middag:
• Donderdag 29 maart, 13.30-15.00 uur
• Adres: Noorderhaven 106, Harlingen
• Zie ook www.hendrickdekeyser.nl
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Persuitnodiging – feestelijke opening
De feestelijke opening van het pakhuis aan de Noorderhaven 106 vindt plaats op donderdag 29
maart. Leden van de pers zijn van harte welkom. De ontvangst is vanaf 15.00 uur. Om 15.30
uur begint het officiële gedeelte. R.s.v.p. aan mw. C. Louwe, louwe@hendrickdekeyser.nl of
020-5210630.
Foto’s
Bij dit persbericht ontvangt u een aantal foto’s in lage resolutie. Hoge resolutie foto’s kunt u
downloaden via de volgende link: https://we.tl/xfp8hMgp2Y . De foto’s worden ter beschikking
gesteld onder voorwaarde van vermelding van de naam van de fotograaf: Zien
Meer informatie
Cunera Vergeer
Vereniging Hendrick de Keyser
tel. 020-5210630 / 06-15955772
vergeer@hendrickdekeyser.nl

De Provincie Frylân verstrekt elk jaar aan ongeveer 30 monumenten een subsidie waardoor
restauratie en herbestemming mogelijk is en waardoor deze monumenten weer een vitaal
onderdeel van het stedelijk weefsel en de gemeenschap kunnen worden. Dit gebeurde ook in
Harlingen, waar het pakhuis is gerestaureerd, de bedrijfsruimte op de begane grond is
opgewaardeerd en de bovenverdiepingen tot 3 karakteristieke woningen zijn herbestemd. Het
is inmiddels de derde keer op rij dat de Provincie een projectsubsidie aan Vereniging Hendrick
de Keyser heeft verleend voor de restauratie-herbestemming van een monument. In 2014 werd
in Leeuwarden Huis Van Eysinga gerestaureerd en herbestemd tot een Museumhuis, een
kantoor en vijf woningen. Het pakhuis aan de Noorderhaven ontving een subsidie voor zowel
fase één als voor fase twee. In het complex worden naast een bedrijfsruimte en drie
appartementen en een Monument en Bed (vakantiehuis) gerealiseerd.
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch
waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door panden te
verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie geeft

een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie
omvat inmiddels 420 panden, waaronder huizen, boerderijen, hofjes, buitenplaatsen, villa’s en
raadhuizen, verspreid over 102 plaatsen in heel Nederland. In Friesland heeft de Vereniging 29
huizen in bezit. De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, is partner van Vereniging
Hendrick de Keyser. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl.

