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Object 
Wooncentrum Nij Ylostins 
Adres: Ylostinslaan 1, 8651 AP IJlst 
Status: geen 
Ontwerp- /Bouwjaar: 1969 / 1970-1972 
Uitbreidingen / verbouwingen: 1997 (lift + luifel) 
Architect: Samenwerkende Architekten- en Ingenieursbureaus te Haren, directeur ir. E.B. 
Haag b.i. 
Oorspronkelijke functie: wooncomplex voor ouderen en alleenstaanden 
Huidige functie: wooncomplex voor ouderen 
Bijgebouwen: geen 
Bezocht: 16 augustus 2019 
 
 

Uitvoering 
De Onderste Steen, drs. M. Kruidenier 
Broerdijk 15 
6523 GM Nijmegen 
 
 

Opdrachtgever 
Erfgoedvereniging Heemschut 
Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam 
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Inleiding 
 
In april 2019 werd bekend dat woningcorporatie Elkien voornemens is om wooncomplex Nij 
Ylostins in het Friese IJlst af te breken en mogelijk te vervangen door nieuwbouw. Het 
complex, dat dateert uit 1970-1972, zou niet meer ‘toekomstbestendig te maken zijn’. Het 
nieuws zorgde voor grote beroering, niet alleen bij de huidige 42 bewoners, maar ook 
binnen de IJlster gemeenschap. 
Een groep actieve burgers heeft hierop bij de Gemeente Súdwest Fryslân het verzoek 
ingediend om het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek werd 
ondersteund door de provinciale commissie Friesland van Erfgoedvereniging Heemschut. 
Inmiddels heeft corporatie Elkien de sloop van het complex uitgesteld tot uiterlijk 2022 en 
vinden er gesprekken plaats tussen de gemeente, Elkien en zorginstelling Patyna die het 
complex in gebruik heeft. 
 
Sinds 2017 vraagt de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut actief aandacht voor mogelijk 
erfgoed uit de periode van na 1965. Hiertoe heeft de vereniging een aparte werkgroep 
opgericht, heeft zij een beleidsadvies laten opstellen en heeft zij een boek uitgegeven met 
de titel: ‘Nederland aan het eind van een millennium’.1 Om meer informatie te vergaren over 
specifieke objecten uit deze periode en om te voorkomen dat mogelijk waardevolle objecten 
uit het straatbeeld verdwijnen, heeft de vereniging besloten om voor het complex Nij 
Ylostins een nadere waardestelling te laten maken. 
Deze waardestelling is uitgevoerd door drs. M. Kruidenier van architectuurhistorisch 
onderzoeks- en adviesbureau De Onderste Steen te Nijmegen, die reeds meerdere 
gebouwen en objecten uit de periode 1965-2000 heeft onderzocht. 
 
 

Verantwoording 
 
Deze waardestelling heeft een structuur en opzet die afwijkt van wat men waarschijnlijk is 
gewend. Het wooncomplex voor ouderen in IJlst is gebouwd in 1970-1972 en behoort 
hiermee tot de jongere bouwkunst, die sinds enige tijd wordt aangeduid met de term ‘Post 
65’. 
 
Gebouwen uit de Post 65-periode kunnen niet zondermeer op hun architectonische en 
cultuurhistorische kwaliteiten worden beoordeeld op de wijze waarop dat in de jaren 1986-
1995 is gebeurd met objecten uit de periode 1850-1940 in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP) en het daarop volgende Monumenten Selectie Project (MSP). De 
hierbij ontwikkelde methode, die destijds was opgesteld door de toenmalige Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, bleek weliswaar – met de nodige aanpassingen – nog wel bruikbaar 
voor panden en objecten uit de wederopbouwperiode (1940-1965), maar bij de 
totstandkoming van de bouwkunst van na 1965 blijken vaak hele andere actoren een rol te 
hebben gespeeld, zoals bondig samengevat in het hierboven genoemde boek van Dirk 
Baalman uit de Heemschutserie. Een andere aanpak van waarderen lijkt hier dan ook op zijn 
plaats. 

                                                           
1 D. Baalman, Nederland aan het eind van een millennium. Bouwen en ordenen 1965-2000, in de: 
Heemschutserie, Amsterdam 2018. 
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De wijze dit type erfgoed beoordeeld dient te worden is echter nog niet duidelijk. De 
opvolger van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), is wat dit betreft nog in een verkennende fase en zal eind dit jaar advies 
uitbrengen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Ondertussen speelt de vraag ‘Wat te doen met bouwkunst van na 1965’ bij meerdere 
gemeenten. Dit vraagt aan veel gemeentelijke commissies, die zich bezighouden met 
monumenten en ruimtelijke kwaliteit, een flexibele blik en een beoordelingsvermogen 
gericht op hoofdlijnen: Wat is nu werkelijk de essentie van het object en de daarbij 
behorende kwaliteit en hoe verhoudt deze zich tot het gebouwde erfgoed binnen de 
gemeentegrenzen en daarbuiten. 
 
Deze vraag staat ook in deze waardestelling centraal. 
 
De waardestelling bestaat uit een historische analyse van de totstandkoming van 
wooncomplex Nij Ylostins, plaatst deze in een grotere, landelijke context, om uiteindelijk te 
besluiten in een waardering / conclusie. Het rapport wordt afgesloten met twee bijlagen. 
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Historie 
 
 
Nij Ylostins 
Op 9 december 1969 vroeg het bestuur van de Stichting Bejaardenzorg IJlst en Omstreken 
vergunning aan voor de bouw van een ‘wooncentrum voor bejaarden en anderen met 
inbegrip van bibliotheek, groene kruiscentrum, recreatiezaal ca.’. De bouwvergunning werd 
al op 18 december door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente IJlst 
verleend.2 
 
Het stichtingsbestuur bestond uit onder andere Jarich Nooitgedagt, penningmeester, en de 
arts Eelke Sietsma, secretaris. Waarschijnlijk was laatstgenoemde een van de drijvende 
krachten achter de oprichting van de stichting geweest: Sietsma had zojuist de nieuwe (en 
nog steeds bestaande) dokterswoning aan de Ylostinslaan 3 betrokken. Het nieuwe 
wooncentrum zou deels op zijn perceel worden gebouwd, op nummer 1. 
 

 
 
Het bouwterrein lag ten noorden van de dorpskern en werd omsloten door de Ylostinslaan, 
de Stadslaan en de Zuidwesthoekweg en stond bekend onder de naam ‘De Boomgaard’. Nog 
steeds staan er vele fruitbomen op het terrein. Het huis op de hoek van de Ylostinslaan en 
de Stadslaan (Stadslaan 50) draagt de naam ‘De Bongerd’. Het overige deel van het terrein 
was in gebruik door Gemeentewerken. 
 

                                                           
2 Rond 2002 stond de stichting bekend onder de naam ‘Profiel’. Tegenwoordig is het complex eigendom van de 
verhuurdersorganisatie Elkien en wordt de zorg verleend door Patyna. Ook de gemeente heeft inmiddels de 
nodige fusies ondergaan. In 1984 ging IJlst op in de Gemeente Wymbritseradiel, dat op zijn beurt in 2011 weer 
opging in de Gemeente Súdwest-Fryslan. 
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Nadat op kosten van de gemeente de grond bouwrijp was gemaakt (ook de tuinaanleg werd 
door de gemeente verzorgd) en de Provinciale Friese Schoonheidscommissie in Leeuwarden 
een positief advies had gegeven, kon in 1970 begonnen worden met de bouw van het 
wooncomplex, naar ontwerp van de Samenwerkende Architekten- en Ingenieursbureaus te 
Haren, dat onder leiding stond van directeur ir. E.B. Haag b.i..3 Het wooncomplex kreeg de 
naam ‘Nij Ylostins’, vernoemd naar de middeleeuwse woontoren die in het zuidwestelijk 
deel van IJlst stond (nij = nieuw). 
 
De Samenwerkende Architekten- en Ingenieursbureaus uit het Groningse Haren ontwierpen 
een complex met 59 woningen voor ‘(…) ouderen, bejaarden en anderen. Hiermede wil 
gezegd zijn, dat naast bejaarden ook alleenstaanden een huisvestingsmogelijkheid vinden 
(wijkverpleegsters, onvolledige gezinnen)’. ‘Laagbouw verdient de voorkeur om beter aan te 
sluiten op het oude woonmilieu van toekomstige bewoners; zij zullen in het algemeen van 
het platteland afkomstig zijn’. 
De laagbouwwoningen werden geprojecteerd aan zigzaglopende (‘klimaatvrije’) 
binnenstraten (woningen type A), die behandeld werden ‘als openbaar gebied’, met 
zithoeken, knutselruimtes en een binnentuin (patio). In de twee verdiepingen tellende 
‘hoogbouw’ kwamen behalve woningen (type B) ook de gemeenschappelijke voorzieningen, 
zoals de recreatiezaal. 
Insteek was dat de bewoners hun zelfstandigheid behielden. Ze kregen een volwaardige 
keuken en de woningen op de begane grond beschikten over een stukje privétuin (voor 

                                                           
3 Het betrof een samenwerking tussen de bureaus ‘Nijenhuis en Ebbinge’, ‘Timmer’, ‘Van Manen en Zwart’ en 
‘Ir. Thieme’. 
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‘tuinieren, vogels etc.’). Naast de keuken was een flexibele hobby- annex werkruimte, die 
met een vouwwand kon worden afgesloten. Het geheel werd vormgegeven met een strakke, 
modernistische uitstraling. Het wooncomplex in IJlst was een van de 64 projecten die het 
predicaat Experimentele woningbouw kreeg, en daarmee subsidie van de Rijksoverheid 
kreeg. 
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Experimentele woningbouw 
Eind jaren ’60 klonk steeds meer kritiek door op grootschalige stempelwoonwijken en 
hoogbouw. De woningbouw zou met name gericht zijn op kwantiteit en uniformiteit. In 1968 
kwam minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ir. W.F. Schut met het 
programma Experimentele woningbouw. Het doel van dit programma was het bevorderen 
van vernieuwingen, die bijdroegen aan een betere kwaliteit van het wonen. Er moest beter 
worden ingespeeld op ‘de sterke variatie in persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van 
bewoners. Hieraan kon slechts recht worden gedaan door een zeer gevarieerd aanbod van 
woningen en woonomgevingen’. Nieuwe sleutelwoorden werden daarom de menselijke 
maat, kleinschaligheid, herbergzaamheid en een afwijzing van hiërarchie. 
Zowel particuliere huurwoningen als woningwetwoningen kwamen in aanmerking voor de 
regeling. De bedoeling was om interessante projecten een steuntje in de rug te geven, zodat 
deze naderhand opvolging konden krijgen zonder subsidie. Men hoopte ook dat ze bij een 
herhaling goedkoper konden worden geproduceerd of dat bewoners bereid waren iets meer 
te betalen voor de extra woonkwaliteit. 
Vernieuwingen binnen een plan konden betrekking hebben op de woning, de woonvorm of 
de woonomgeving. Voor de woning moesten de experimenten gericht zijn op indeling, 
woontechnische uitrusting, architectonische verschijningsvorm en constructie; voor de 
woonvorm onderscheidde men experimenten met horizontale aaneenschakeling, verticale 
stapeling, collectieve voorzieningen en de totale verschijningsvorm; en voor de 
woonomgeving waren van belang de relatie tussen woning en woonomgeving, de 
verkavelingsvorm, de ontsluiting, het parkeren, de terreininrichting en de 
stedenbouwkundige verschijningsvorm. Een commissie beoordeelde of een ingediend plan 
voldoende kwaliteit bezat om als zinvol project, met kansen voor de reguliere 
woningbouwpraktijk, te worden beproefd. Het programma werd in 1980 beëindigd. 
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Het woningcomplex in IJlst kreeg het predicaat Experimentele woningbouw voor zowel de 
woning, woonvorm als de woonomgeving. Wat betreft de woning gold een voorkeur voor 
het geknikte woningtype boven het rechte woningtype. Wat betreft de woonvorm werd de 
beweeglijke schakeling genoemd en het wisselend profiel van de semi-openbare 
binnenstraatjes. Ook de multifunctionele opzet van het geheel, met bewoning niet 
uitsluitend door senioren, maar ook door andere kleine gezinnen werd genoemd. Wat 
betreft de woonomgeving werd speciaal de inpassing in de situatie van een bestaande 
boomgaard genoemd. 
 
Behalve het complex in IJlst kregen nog drie andere seniorencomplexen het predicaat 
Experimentele woningbouw: het Huigh de Groothof in Delft, De Driehoek in Katwijk aan Zee 
en de Zonnetrap in Rotterdam. Deze drie complexen werden echter alle uitgevoerd in 
hoogbouw binnen een stedelijke omgeving; wat dat betreft was het complex in IJlst sowieso 
uniek. 
 
 
Evaluatie 
Nij Ylostins werd als een van de eerste projecten van het programma Experimentele 
woningbouw uitgebreid geëvalueerd, onder andere met een bewonersonderzoek. Hieruit 
bleek het experiment geslaagd. Zo werd aan de activiteiten in het wooncentrum ook 
deelgenomen door buurtbewoners. Men wenste zich geen andere woonplattegrond en 80% 
van de bewoners maakte gebruik van de vouwwand. Een paar kritische kanttekeningen 
waren dat de keuken en badkamer niet voldeden voor rolstoelgebruikers. In de 
gevelarchitectuur werd onvoldoende het openbare karakter van het gebouw tot uiting 
gebracht en de binnenstraatjes waren toch wat donker. Eén van de doelstellingen bleek niet 
gelukt: er zijn nooit andere doelgroepen in het gebouw gaan wonen. De behoefte onder 
ouderen bleek voor dit gebouw alleen al te groot. Het was dan ook het eerste echte 
seniorencentrum in deze regio. 
 
Anno 2017 functioneert het gebouw nog als oorspronkelijk bedoeld en naar volle 
tevredenheid van de bewoners. Er zijn in de loop der tijd slechts beperkte wijzigingen 
aangebracht. Zo is in 1997 een lift toegevoegd en de kleur aan de buitenzijde is nu geel in 
plaats van bruin. De woningindeling is grotendeels ongewijzigd gebleven, hoewel op veel 
plekken de schuifwanden zijn verdwenen en er vaak aanpassingen aan de badkamers zijn 
gedaan. 
 
 
Nij Ylostins in landelijk perspectief 
Het gegeven dat het Nij Ylostins overkomt als een ‘typisch bejaardencentrum met 
aanleunwoningen’, wekt de indruk dat het complex ruime navolging heeft gekregen. In 
hoeverre het wooncomplex daadwerkelijk ‘experimenteel’ was en in welke mate het 
complex navolging heeft gehad, blijkt achteraf moeilijk na te gaan; er bestaat geen landelijk 
overzicht van bejaardenwoningen of seniorencomplexen. 
De meeste seniorencomplexen die vanaf de jaren zestig overal in Nederland werden 
gebouwd betrof etagebouw, zoals dat bij de eerder genoemde andere experimentele 
complexen in Delft, Katwijk aan Zee en Rotterdam ook het geval was. Er zijn enkele vroegere 
voorbeelden bekend van een combinatie van hoog- en laagbouw, zoals verzorgingstehuis 
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Haagwijk uit 1961 (architectenbureau B. Buurman en ir. M.P. Schutte) en woon- en 
zorgcentrum Rijn en Vliet uit 1962-1963 (architect K. Landers), beide in Leiden. De 
zelfstandige woningen hebben echter respectievelijk vier en twee bouwlagen. Ook zijn de 
woningen in tegenstelling tot in IJlst vormgegeven in rechthoekige bouwblokken. Een vroeg 
voorbeeld van lage geschakelde bejaardenwoningen (zij het zonder centrale voorzieningen) 
werd in 1951 gebouwd aan het Taconishof in Heerenveen (architectenbureau Klein). Deze 
‘kippenhokken’ zijn omstreeks 2010 afgebroken. 
 

 Rijn en Vliet, Leiden 

 

 Taconishof, Heerenveen 
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Waardering / conclusie 
 
Gezien het gebrek aan een landelijk overzicht is het moeilijk om te bepalen hoe uniek het 
wooncomplex Nij Ylostins in IJlst nu eigenlijk is. Er zijn meerdere complexen bekend 
bestaande uit ‘hoogbouw’ in combinatie met lagere wooneenheden. Het bijzondere van het 
complex zit hem niet zozeer in het type, als wel in de vormgeving en opzet die een direct 
gevolg blijken te zijn van de uitgangspunten van het project. Uitgangspunt van het ontwerp 
waren de bewoners, die zo zelfstandig mogelijk moesten kunnen wonen in een prettige, 
bijna dorpsachtige omgeving. Een en ander leidde tot een complex met overdekte en 
openbare binnenstraten en gemeenschappelijk voorzieningen en ruimtes enerzijds, in 
combinatie met eigen woonruimtes met keuken, badkamer en tuintje anderzijds. Het lijkt 
dan ook terecht dat het ontwerp destijds in aanmerking kwam voor het predicaat 
Experimentele woningbouw. De structuralistisch aandoende plattegrond van het complex 
(met woningen die ten opzichte van elkaar verspringen) en de inpassing in de omgeving (met 
fruitbomen) zijn bijzondere aspecten die ook na vijftig jaar nog zeer modern aandoen. 
 
Gelet op het bovenstaande wordt geadviseerd om het complex Nij Ylostins te behouden 
voor de toekomst en aan te wijzen als gemeentelijk monument. Opvallend is dat van de 64 
gerealiseerde plannen in het kader van de Experimentele woningbouw nog geen enkele is 
gesloopt; misschien dat dat nog maar even zo moet blijven.4 
 
 
M. Kruidenier, 
Nijmegen, 29 augustus 2019 
 

  

                                                           
4 Stand van zaken in 2017. 
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Gebruikte bronnen 
 
 
Archieven 
Archief Gemeente Súdwest Fryslân, Sneek (bouwdossier) 
 
 
Gebruikte literatuur 
-Baalman, D., Nederland aan het eind van een millennium. Bouwen en ordenen 1965-2000, in 
de: Heemschutserie, Amsterdam 2018 
-Barzilay, M., A. Blom en R. Ferwerda, Predicaat experimentele woningbouw 1968-1980. 
Verkenning Post 65, Amersfoort 2018 
-Bout, J. van den (samenstelling), Architectuur in Fryslân 1940-2000, Leeuwarden 2000 
-Heuvel, W.J. van, Structuralism in Dutch Architecture, Rotterdam 1992 
-n.n., “Het ‘experimentele’ project ‘Nij Ylostins’ te IJlst. Beschouwingen naar aanleiding van 
een evaluatierapport”, in: De Architect 1976, jrg.7, nr.1, p.24-27 
-Wiekart, K., Woonwijk voor bejaarden in IJlst, in: NRC 1972, p.123-125 
 
 
Overige bronnen 
www.bonas.nl/archiwijzer 
www.cultureelerfgoed.nl 
www.elkien.nl 
www.experimentelewoningbouw.nl 
www.heemschut.nl 
www.patyna.nl 
www.tresoar.nl 
www.wikipedia.nl 
 
 
Herkomst afbeeldingen 
Alle afbeeldingen in de rapport zijn gemaakt door / eigendom van De Onderste Steen, 
Nijmegen, met uitzondering van de volgende afbeeldingen: 
 
p.5 en 7: Archief Gemeente Súdwest Fryslân 
p.8 en 14 (boven): Barzilay, M., A. Blom en R. Ferwerda, Predicaat experimentele 
woningbouw 1968-1980. Verkenning Post 65, Amersfoort 2018 
p.11 (onder): www.historischinformatiepuntheerenveen.nl 
  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.tresoar.nl/
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Bijlage 1. Foto’s 
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Bijlage 2. (Uit: NRC, 1972) 
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