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Introductie 

 

 

De Stichting Interieurs in Fryslân, hierna aangeduid met SIiF, werkt aan 

een inventarisatie van waardevolle historische interieurs in de gehele 

provincie Fryslân. Ons onderzoek is toegespitst op de wooncultuur in 

particuliere woonhuizen en boerderijen.  

 

Het onderzoek in de gemeente Waadhoeke is in twee fasen uitgevoerd. In 

2017 werd gestart met een inventarisatie van de toenmalige gemeente 

Franekeradeel. In de maanden oktober en november van dat jaar werden 

door onze inventarisanten 130 huisbezoeken afgelegd. 

 

De tweede fase van het onderzoek vond plaats na de vorming van de 

huidige gemeente Waadhoeke. In het gebied van de voormalige 

gemeenten Het Bildt, Menameradiel en een deel van voormalig 

Littenseradiel werden in de maanden mei tot en met december 2019 nog 

eens 70 panden bezocht. Zie de kaart op pagina 17 waarop beide fasen 

zijn aangegeven. 

 

In dit rapport wordt de gehanteerde onderzoeksmethode toegelicht en 

worden de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten van de 

gehele gemeente Waadhoeke gepresenteerd. 

 

Meer informatie over de SIiF is te vinden op onze website: 

 

https://interieursinfryslan.nl 

 

 

Leeuwarden, najaar 2020 
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1. Het onderzoek  

 

Alvorens de resultaten voor de gemeente Waadhoeke te presenteren, 

bespreken wij in dit hoofdstuk de algemene opzet van ons onderzoek en 

de gehanteerde methodiek. 

 
1.1  Inventarisaties per gemeente 

 

De SIiF doet onderzoek naar interieurs in de gehele provincie Fryslân. Uit 

praktische overwegingen worden de inventarisaties per gemeente 

uitgevoerd. 

 

Behalve in de gemeente Waadhoeke zijn op het moment van schrijven 

(najaar 2020) in de volgende gemeenten inventarisaties voltooid: 

 

• Súdwest-Fryslân. In 2014 werd gestart met onze zogenaamde ‘pilot’ in 

de stad IJlst. Deze pilot was succesvol en daarom konden in de periode 

maart 2015 t/m januari 2016 inventarisaties uitgevoerd worden in de 

rest van deze grote gemeente. In de periode mei-december 2019 is 

onderzoek verricht in het deel van de voormalige gemeente 

Littenseradiel dat per 2018 aan  Súdwest-Fryslân is toegevoegd.  

• Harlingen (oktober - december 2016) 

• (voormalig) Dongeradeel (mei - juni 2017) 

Afb. 1.1 Voortgang inventarisaties: stand najaar 2020 

= inventarisatie uitgevoerd (Súdwest-Fryslân, Harlingen, vm. Dongeradeel, Waadhoeke) 

= inventarisatie in uitvoering (Leeuwarden) 

= inventarisatie in voorbereiding (Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Weststellingwerf) 

= inventarisatie nog niet uitgevoerd 

LEGENDA 
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1.2 De uitvoering: het SIiF stappenplan  

 

In deze paragraaf volgt informatie over de verschillende fases die bij de 

uitvoering van ons onderzoek in iedere gemeente doorlopen worden. 

 
1.2.1 Selectie van panden: de masterlijst 

 

Uit het oogpunt van effectiviteit en kosten is het ondoenlijk om in alle 

circa 300.000 (!) woningen en boerderijen in Fryslân te onderzoeken of er 

sprake is van een waardevol interieur en/of waardevolle 

interieuronderdelen. Daarom richten wij ons op die woningen en 

boerderijen, waarvan het aannemelijk is dat er een waardevol interieur 

en/of waardevolle interieuronderdelen in aanwezig is, respectievelijk zijn. 

Dit betreft in ieder geval de panden die op  verschillende (monumenten-)

lijsten staan: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, de 

zogenaamde MIP-panden1) en karakteristieke panden2).  

Dergelijke lijsten worden ons ter beschikking gesteld door de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente waarin het onderzoek 

plaatsvindt.  

 Op basis van deze bronlijsten maken wij een eigen selectie van 

relevante panden die in de eerste versie van onze zogenaamde 

‘masterlijst’ worden opgenomen. Deze lijst leggen we voor aan lokale 

historici, lokale/regionale/provinciale historische verenigingen en aan de 

afdeling ‘monumentenzorg’ van de gemeente. Wij verzoeken deze partijen 

om de masterlijst waar mogelijk aan te vullen met extra panden en deze 

tegelijkertijd ook op te schonen van panden die met zekerheid geen 

relevante interieurs of onderdelen daarvan bevatten. 

De ontvangen tips en suggesties worden verwerkt in de masterlijst, die 

vanaf nu het uitgangspunt vormt voor alle verdere stappen van ons 

onderzoek in de betreffende gemeente. 

 
1.2.2  Informeren bewoners 

 

De masterlijst bevat de adresgegevens, monumenten– en MIP-nummers 

en globale informatie over het pand, indien aanwezig. In de 

voorbereidingsfase wordt de lijst aangevuld met contactgegevens van de 

eigenaren/bewoners, voor zover die vindbaar zijn.  

 De bewoners van alle panden op de masterlijst ontvangen 

vervolgens een brief met een oproep om mee te werken door ons 

telefonisch of per e-mail informatie te verschaffen over in hun woning 

aanwezige (of juist afwezige) historische interieurs of –onderdelen. Ze 

krijgen ook de vraag voorgelegd of onze inventarisanten eventueel 

welkom zijn om een inventarisatie uit te voeren. Bij de brief hoort een 

folder waarin ons project wordt toegelicht.      

 De brief is tevens een uitnodiging om de informatieavond bij te 

wonen, die voorafgaand aan de start van de inventarisaties wordt 

georganiseerd. Tijdens deze avond wordt het onderzoeksproject 

gepresenteerd en is er gelegenheid voor eigenaren/bewoners om vragen 

te stellen en zich eventueel aan te melden voor een inventarisatie. De 

ervaring leert dat veel bewoners tijdens de informatieavond enthousiast 

worden over het onderzoek en zich ter plekke opgeven voor deelname. 

 

Naast deze directe benadering van bewoners plaatsen we artikelen over 

het onderzoek van de SIiF in lokale en regionale kranten, om ook mogelijk 

andere geïnteresseerden te attenderen op onze activiteiten. Regelmatig 

melden zich naar aanleiding van een dergelijke publicatie nog bewoners 

van panden die niet op de masterlijst terecht zijn gekomen, eenvoudigweg 

omdat hun woning geen officiële (monumenten-) status heeft en geen van 

de benaderde deskundigen van de aanwezigheid van historische 

interieurelementen op de hoogte was. Dergelijke ‘vondsten’ leveren veel 

nieuwe informatie op. Ze bewijzen ook dat het zeker niet uitsluitend de 

monumenten zijn waar de fraaiste interieurs worden aangetroffen. 

 

1) MIP verwijst naar het landelijke ‘Monumenten Inventarisatieproject Project’ dat in de periode 

1985-1994 werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (voorloper van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), de provincies en vier grote steden. In dit project werd een 

overzicht gemaakt van waardevolle panden uit de periode 1850-1940 omdat die destijds nog niet 

in aanmerking kwamen voor een beschermde monumentenstatus. 

2) Karakteristieke panden zijn door de gemeente aangewezen panden die geen monumentenstatus 

hebben, maar die wel zo waardevol zijn dat ze een bepaalde mate van bescherming genieten via 

regels in het bestemmingsplan. 
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1.2.3  Plannen van huisbezoeken (inventarisaties)  

 

In contact komen met de eigenaren/bewoners van de panden die op onze 

masterlijst staan, blijkt in de praktijk het lastigste onderdeel van het 

onderzoeksproject te zijn. Een meerderheid reageert namelijk meestal 

niet op de door ons gestuurde brief. Daarom proberen onze 

projectassistentes deze ‘niet-respondenten’ nadat de informatieavond 

heeft plaatsgevonden, telefonisch te benaderen.  Streven is om met alle 

eigenaren/bewoners contact te leggen, om zo in kaart te kunnen brengen 

of hun woning nog relevante historische interieuronderdelen bevat. Zo ja, 

dan trachten onze projectassistentes een afspraak te plannen voor een 

huisbezoek door onze inventarisanten, zodat die de betreffende 

elementen kunnen documenteren. Dit is een tijdrovend en administratief 

complex proces:  alle benodigde telefoonnummers moeten worden 

opgezocht. Steeds meer bewoners beschikken uitsluitend over een niet in 

de telefoongids geregistreerd 06-nummer, in plaats van over een vaste 

telefoonaansluiting. Van een almaar groter percentage bewoners kan 

daarom geen juist telefoonnummer achterhaald worden. Indien deze 

bewoners niet reageren op het verzoek in onze brief om contact met ons 

op te nemen, is het voor de SIiF vrijwel onmogelijk om nadere informatie 

over de betreffende interieurs te verkrijgen. 

  

Naar aanleiding van de gesprekken die de projectassistentes voeren met 

bewoners, respectievelijk de informatie die bewoners zelf al hebben 

aangedragen, wordt de masterlijst bijgewerkt. Aan elk pand wordt op 

basis van de beschikbare informatie een categorie toegekend. Op deze 

manier wordt systematisch aangegeven in welke panden nog (onderdelen 

van) een interieur aanwezig zijn en of we daar ook langs mogen komen 

voor een inventarisatie ter plekke, én welke panden van binnen reeds 

geheel gemoderniseerd zijn en dus geen relevant historisch interieur meer 

bevatten.  

 Er zijn altijd eigenaren die we na herhaaldelijk bellen niet te spreken 

kunnen krijgen. De zogenaamde ‘geen contact of geen reactie’ -groep, is  

onder te verdelen in een groep waarover we helemaal niets weten en een 

groep waarvan we zeker weten dat er nog interieuronderdelen in hun 

pand moeten zitten. Die laatste groep wordt meegeteld bij het totale 

aantal panden dat we registreren als ‘historische interieuronderdelen 

aanwezig’.3) 

 
1.2.4  De inventarisaties 

 

Wanneer de afspraken met eigenaren/bewoners betreffende een 

huisbezoek zijn gemaakt, stelt de projectcoördinator een planning op voor 

de inventarisanten. De inventarisanten bekijken de bijzondere, typerende, 

gave (of niet) historische interieurs of onderdelen daarvan. In tweetallen 

documenteren zij de interieurs systematisch, zodat anderen daar in de 

toekomst diepgaander onderzoek naar kunnen verrichten.    

De taak van de inventarisanten bestaat uit twee delen. Het eerste betreft 

het daadwerkelijke interieurbezoek. Het tweede deel bestaat uit de 

verwerking van alle informatie, zodat deze opgenomen kan worden in het 

digitale gegevensbestand van de SIiF. De verwerking moet zeer secuur 

gebeuren. Een inventarisatiedag bestaat daarom in de praktijk uit één 

werkdag inventariseren en één of meer werkdagen verwerken, afhankelijk 

van de grootte van de panden en de conditie van de bezochte interieurs.  

 Het inventarisatiebezoek is een belangrijk onderdeel ter realisering 

van de doelstelling van de SIiF: het genereren van bewustwording van en 

waardering voor historische interieurs. Het feit dat inventarisanten 

belangstelling tonen voor de interieuronderdelen in hun pand, leidt 

namelijk veelal tot meer bewustwording aan de kant van de eigenaar. 

Immers, onderdelen waar mensen soms jaren tegen aan gekeken hebben, 

blijken opeens voor deskundigen (kunst-, architectuur- en bouwhistorici) 

een waarde te hebben. Bewoners gaan door hun ontmoeting met de 

inventarisanten vaak met andere ogen naar hun huis en interieur kijken. 

Bij velen lijkt de bereidwilligheid om de historische onderdelen te 

beschermen evident groter na ons bezoek. 

 

 

3) Nadere uitleg over de gehanteerde registratiemethode en tellingen volgt in hoofdstuk 3, waarin 
de kwantitatieve resultaten voor Waadhoeke uiteen worden gezet. 
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1.2.5  Methodiek inventarisaties 

 

Interieurinventarisaties worden altijd uitgevoerd door twee 

inventarisanten: een “fotograaf” en een “schrijver” (die rollen worden 

afwisselend ingenomen. Inventarisanten moeten dus beide rollen op zich 

kunnen nemen). De fotograaf maakt uiteraard foto’s, de schrijver maakt 

aantekeningen en een schetsmatige tekening van de plattegrond van de 

woning per verdieping.  

 Per inventarisatiedag bekijken de inventarisantenduo’s  gemiddeld 

vier historische panden. Bij het maken en verwerken van de foto’s en 

plattegronden wordt een uniform systeem gehanteerd. Op deze manier is 

het risico dat iets over het hoofd wordt gezien zo klein mogelijk. Ook is zo 

voor een buitenstaander altijd te achterhalen wáár in het pand een foto is 

genomen. Alle ruimtes in een huis krijgen een nummer, dat wordt 

weergegeven in de plattegrondtekening(en). De foto’s worden van 

gecodeerde titels voorzien, die onder andere verwijzen naar de 

betreffende ruimtenummers. 

 Bepalend voor het aantal en de aard van de foto’s, is de opdracht 

dat deze representatief moeten zijn voor de aanwezige interieurwaarden. 

Anderen die niet ter plekke zijn geweest moeten bovendien altijd duidelijk 

kunnen beoordelen wáár ze naar kijken (overzichts- en detailfoto’s). 

Daarom fotograferen we volgens vastgestelde richtlijnen. Vanuit 

privacyoverwegingen mogen nooit bewoners of andere aanwezige 

personen gefotografeerd worden. Blijken er tijdens de verwerking toch 

herkenbare personen op foto’s te staan, dan worden deze óf 

onherkenbaar gemaakt óf niet in de databank opgenomen. 

 De schrijver voert tijdens de inventarisatie het grootste deel van het 

gesprek met de bewoner(s). Daarbij noteert hij/zij alles wat niet,  of niet 

duidelijk zichtbaar is op de foto’s (bijvoorbeeld materiaalgebruik, 

achtergrondinformatie over de maker of afkomst van het onderdeel). 

 Na afloop van een inventarisatiedag wordt alle verzamelde 

informatie door de inventarisanten verwerkt, zodat zij geschikt is om in 

het digitale gegevensbestand van de SIiF opgenomen te worden.  

 

 

1.2.6 Waardering 

 

Nadat alle inventarisaties verwerkt zijn, maakt een interne 

waarderingscommissie bestaande uit een drietal interieurdeskundigen, 

voor elk pand een waardestelling. De commissieleden beoordelen 

afzonderlijk van elkaar ieder geïnventariseerd pand op diverse aspecten 

en kennen daar punten aan toe. Uit de afzonderlijke waarderingen wordt 

een gemiddelde bepaald als eindscore voor elk pand. Doel van deze 

waardestelling is het aanbrengen van een zekere classificatie van de 

panden per gemeente. Voor mogelijk vervolgonderzoek kan dan gerichter 

naar de meest waardevolle panden en interieuronderdelen gekeken 

worden.  

 

De waardestelling voor de gemeente Waadhoeke wordt gepresenteerd in 

hoofdstuk 3. Daar volgt ook een nadere toelichting op de gehanteerde 

waarderingsmethodiek. 

 

Samenvattend kent de wijze van selecteren, inventariseren en waarderen 

aldus een getrapte aanpak: 

 

• Uit alle beschikbare bronlijsten worden de panden die een 

woonfunctie bevatten in de masterlijst opgenomen (= selectie). 

• Tijdens de belronde(s) wordt beoordeeld of een pand voldoende 

relevante interieuronderdelen bevat om een inventarisatie in uit te 

voeren (= globale waardestelling en selectie). 

• Alle  bezochte panden worden tijdens en na de inventarisatie 

beschreven middels foto’s, plattegrondschetsen en korte teksten op 

basis van een door ons ontwikkelde thesaurus (= beschrijving). 

• Alle beschreven panden worden gewaardeerd (= verfijnde 

waardestelling) 

 

Afbeelding  1.2 is een grafische weergave van dit proces. 
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1.2.7 Rapportage 

 

Nadat alle beschreven panden door de waardestellingscommissie zijn 

gewaardeerd, maakt de databeheerder een kwantitatieve analyse van alle 

panden op de definitieve masterlijst. In de analyse worden onder andere 

de percentages ‘historische interieuronderdelen aanwezig’, ‘geheel of in 

grote mate ontdaan van historische interieuronderdelen’ en 

‘aanwezigheid interieur onbekend’4) bepaald. Op basis hiervan wordt voor 

iedere gemeente een eindrapport opgesteld dat aan de betreffende 

gemeente wordt aangeboden en vervolgens op onze website  wordt 

gepubliceerd. Zie daarvoor: 

 

https://interieursinfryslan.nl/het-project/resultaten 

 

In hoofdstuk 3 volgt een nadere uitleg over de resultaten in de gemeente 

Waadhoeke. 

 

 

4) In de tabellen en diagrammen in hoofdstuk 3 benoemd als ‘interieur’, ‘geen interieur’, respectie-

velijk ‘onbekend’ en aangeduid met groene, rode respectievelijk blauwe regels, zie ook hoofdstuk 3.1  

Afbeelding 1.2 Trapsgewijze inventarisatie en waardestelling 
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1.3  Privacy 
 

Bij het uitvoeren van een grootschalig onderzoek in woningen is een 

zorgvuldige omgang met de privacy van de eigenaren/bewoners van het 

allergrootste belang. Onze inventarisanten worden toegelaten in de 

privéomgeving van eigenaren/bewoners en leggen die vast op (vaak vele) 

foto’s die vervolgens voor lange tijd in een gegevensbestand worden 

opgeslagen. Eigenaren/bewoners moeten er daarom van verzekerd 

kunnen zijn dat de verzamelde gegevens te allen tijde vertrouwelijk zullen 

worden behandeld. 

 

Concreet betekent dit dat de SIiF géén tot de persoon of het adres 

herleidbare informatie openbaar maakt, behalve als daar vooraf expliciet 

toestemming voor is gegeven door de eigenaar/bewoner. Foto’s die 

gebruikt worden in publicaties - in welke vorm dan ook - zullen daarom in 

principe nooit voorzien zijn van naams- en/of adresgegevens. 

Persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres worden 

niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk 

voor een beperkt aantal medewerkers die er gebruik van móeten maken 

om het onderzoek uit te kunnen voeren. Ze mogen daarbij uitsluitend 

gebruikt worden om contact te leggen en te onderhouden rondom de 

huisbezoeken. Alle opgeslagen gegevens bevinden zich daarom in een 

beveiligde en afgeschermde digitale omgeving. Alle medewerkers van de 

SIiF worden uitvoerig geïnstrueerd en ondertekenen bij hun aanstelling 

een contract waarin zij verklaren zich aan de privacyregels  te houden. 

 

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) op 25 mei 2018 zijn de wettelijke regels omtrent de privacy 

aangescherpt. In een privacyverklaring die raadpleegbaar is op onze 

website, wordt beschreven hoe de SIiF zorgdraagt voor naleving van deze 

regels:  

 

https://interieursinfryslan.nl/privacy-statement 

 

 

Na afloop van het onderzoek krijgt de gemeente onder strikte 

voorwaarden inzage in een geanonimiseerd deel van de 

onderzoeksresultaten. Het gaat hierbij  uitsluitend om de resultaten in de 

eigen gemeente. De gegevensoverdracht kan pas plaatsvinden nadat 

beide partijen een door de SIiF opgestelde gebruiksovereenkomst 

ondertekend hebben. In deze overeenkomst zijn juridisch bindende 

afspraken vastgelegd over de voorwaarden die gesteld worden aan het 

gebruik en de opslag van de gegevens. 

https://interieursinfryslan.nl/privacy-statement
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2. Kwantitatieve resultaten Waadhoeke 

 

In dit hoofdstuk presenteren wij de cijfermatige resultaten van het 

onderzoek in de gemeente Waadhoeke, waarna een uitsplitsing volgt van 

de resultaten in de stad Franeker ten opzichte van die in de dorpen.  

 
2.1 Toelichting op de kwantitatieve resultaten 

 

Bronnen 

De masterlijst is zoals in hoofdstuk 1.2.1 al naar voren kwam een door de 

SIiF gemaakte selectie van relevante panden uit verschillende bronlijsten. 

Voor de gemeente Waadhoeke waren dit lijsten met alle 

rijksmonumenten, MIP-panden en karakteristieke panden die zich in de 

gemeente bevinden, aangevuld met panden die door lokale historici en 

bewoners werden aangedragen. In de voormalige gemeente 

Franekeradeel vormden ook verkoopwebsites van makelaars (Funda) een 

bescheiden bron. 

In de gemeente Waadhoeke komen geen gemeentelijke monumenten 

voor, maar vanwege uniformiteit in de presentatie ten opzichte van 

andere gemeenten wordt deze bron wel in de resultaten benoemd. 

 

Categorieën en groepen 

Gedurende het onderzoek worden alle panden in de masterlijst 

gecategoriseerd door middel van een drieletterige code. Elke letter staat 

voor een antwoord op de respectievelijke vragen: 

• Is er contact geweest met de eigenaar/bewoner: ja / nee 

• Is er sprake van een voor ons relevant interieur: ja / nee / onbekend 

• Is het pand door de SIiF geïnventariseerd: ja / nee /  reserve 

 

Vier van deze categorieën vormen samen de groep panden waarin 

historische interieuronderdelen aanwezig zijn (‘interieur’): 

jjj contact, interieur, geïnventariseerd 

jjr contact, interieur, nog niet geïnventariseerd 

jjn contact, interieur, niet geïnventariseerd  

njn geen contact, interieur, niet geïnventariseerd 

Alle panden in de categorie ‘jjj’ zijn door de SIiF geïnventariseerd en door 

de waarderingscommissie gewaardeerd (zie hoofdstuk 4). In de panden in 

de categorie ‘jjr’ waren wij welkom, maar kon tijdens de 

inventarisatieperiode geen geschikt moment gevonden worden voor een 

huisbezoek. Daarom zijn de betreffende panden op een (theoretische) 

reservelijst geplaatst. 

De eigenaren/bewoners van panden in de categorie ‘jjn’ stelden geen prijs 

op een huisbezoek, maar hebben telefonisch wel de nodige informatie 

verstrekt over hun pand. 

 

De panden die geheel of in grote mate van historische 

interieuronderdelen zijn ontdaan (‘geen interieur’) zijn ingedeeld in de 

categorieën: 

jnn contact, geen interieur, niet geïnventariseerd   

nnn geen contact, geen interieur, niet geïnventariseerd 

 

De categorie ‘nnn’ representeert in de praktijk veelal panden die gesloopt 

blijken te zijn, maar die nog wel op een bronlijst vermeld worden. 

 

Ten slotte is er nog een groep panden waarvan tijdens ons onderzoek niet 

kon worden vastgesteld of ze historische interieuronderdelen bevatten 

(’onbekend’). Deze groep wordt gevormd door de categorieën: 

jon contact, aanwezigheid interieur onbekend, niet geïnventariseerd 

non geen contact, aanwezigheid interieur onbekend, niet 

geïnventariseerd 

 

De categorie ‘jon’ bevat de panden waarvan de eigenaar/bewoner in het 

geheel niet wilde meewerken, dus ook niet door tijdens het 

telefoongesprek enige informatie te geven. 

In de tabellen en diagrammen die hierna volgen zijn de drie groepen 

telkens herkenbaar aan de vaste kleuren en verkorte naam: 

‘interieur’ 

‘geen interieur’ 

‘onbekend’ 
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2.2 Kwantitatieve resultaten gemeente Waadhoeke 

 

De door ons opgestelde masterlijst voor de gemeente Waadhoeke bevat 

woningen in de stad Franeker en 39 dorpen met bijbehorende 

buitengebieden. In de lijst zijn 930 panden opgenomen die in aanmerking 

kwamen om door ons onderzocht te worden op de aanwezigheid van 

historische interieurs of onderdelen daarvan.  

 

Onderstaande tabel 2.2.1 geeft weer hoe de panden van de masterlijst 

verdeeld zijn per plaats en per categorie. De onderste twee regels ‘Totaal’ 

en ‘Percentage’ geven de totalen per plaats weer in absolute aantallen, 

respectievelijk percentages. 

 

In de kolom ‘Subtotaal’ wordt de verdeling per categorie weergegeven 

met bijbehorende percentages. De twee rechter kolommen ‘Eindtotaal’ en 

‘Percentage’ en diagram 2.2.2b geven de verdeling weer voor de groepen 

‘interieur’, ‘geen interieur’ en ‘onbekend’. 

 Afb. 2.1 Overzichtskaart gemeente Waadhoeke 

Tabel 2.2.1 Verdeling panden per plaats: gemeente Waadhoeke 

jjj 2 2 2 1 1 - 1 1 5 2 14 - 103 1 - 1 3 2 3 1 2 6 1 2

jjr - - - - - - - 1 - - - - 13 1 - - - 2 1 - - - - -

jjn 1 - 1 1 2 - - - 1 1 1 1 4 - - - - 2 - - - 1 - 2

njn - - - - - - 1 - - - - - 11 - - - - - - - - - - -

jnn 24 2 5 3 5 1 - 2 1 2 11 2 156 2 1 - 8 9 4 1 1 13 8 1

nnn - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 2 - - 1 1 - 1

jon - - - - - - - 1 1 - 2 - 1 - - - 1 - - - - - 1 -
non 8 3 21 3 3 1 - 6 4 - 27 1 60 1 1 1 16 18 5 2 1 11 4 -

35 7 29 8 11 2 2 11 12 5 56 4 349 5 3 2 29 35 13 4 5 32 14 6

3,8% 0,8% 3,1% 0,9% 1,2% 0,2% 0,2% 1,2% 1,3% 0,5% 6,0% 0,4% 37,5% 0,5% 0,3% 0,2% 3,1% 3,8% 1,4% 0,4% 0,5% 3,4% 1,5% 0,6%
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Afb. 2.2 Kaart: fasering  van het onderzoek in de gemeente Waadhoeke 

Fase 1 (2017) 

Fase 2 (2019) 

Sub-

totaal

Eind-

totaal

2 1 5 1 5 8 7 4 4 1 1 - 2 - 3 - 200 22% jjj

- - 2 - - 1 2 3 2 - - - - - - - 28 3% jjr

- - 1 - - 1 1 1 - 1 - - - - 1 - 24 3% jjn

1 - 2 - - - - - 1 - - - - - - - 16 2% njn

1 8 8 - 4 13 26 7 8 2 1 3 5 - - 1 349 38% jnn

- - - - - 3 - 1 - - - - - - - - 13 1% nnn

2 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - 12 1% jon
2 3 3 - 3 13 13 7 17 9 5 3 2 3 8 - 288 31% non

8 12 22 1 12 40 49 24 32 13 7 6 9 3 12 1 930 930 100%

0,9% 1,3% 2,4% 0,1% 1,3% 4,3% 5,3% 2,6% 3,4% 1,4% 0,8% 0,6% 1,0% 0,3% 1,3% 0,1%
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Disclaimer afronding en afrondingsverschillen: 

 

De in de hierna volgende tabellen en diagrammen weergegeven 

percentages zijn door de gebruikte software afgerond op hele waarden. 

Handmatig optellen van de weergegeven waarden leidt hierdoor 

ogenschijnlijk in enkele gevallen tot een totaal dat groter is dan 100%. 

 

De afrondingsverschillen tussen enkele tabellen en de daar aan 

gekoppelde diagrammen zijn eveneens door de software gegenereerd. 
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In de gemeente Waadhoeke bestaat de definitieve masterlijst uit 930 

panden die in aanmerking kwamen om door ons onderzocht te worden op 

de aanwezigheid van historische interieurs of onderdelen daarvan.  
 

Tabel 2.2.2 maakt inzichtelijk hoe de panden van de masterlijst verdeeld 

zijn per bron, per categorie en per groep.  
 

De onderste twee regels ‘Totaal’ en ‘Percentage’ geven de totalen per 

bron weer in absolute aantallen respectievelijk percentages. De 

procentuele verdeling is grafisch weergegeven in diagram 2.2.2a.  
 

De verdeling per categorie wordt in tabel 2.2.2 in de kolom ‘Subtotaal’ 

weergegeven met daarnaast de bijbehorende percentages. De twee 

rechter kolommen ‘Eindtotaal’ en ‘Percentage’ geven de cijfermatige 

verdeling weer voor de groepen ‘interieur’, ‘geen interieur’ en ‘onbekend’. 

Diagram 2.2.2b is een grafische vertaling van deze verdeling. 

 

Tabel 2.2.2 Verdeling panden per bron en per categorie: gemeente Waadhoeke 

Diagram 2.2.2a Procentuele verdeling panden per bron: gemeente Waadhoeke 

Sub-

totaal

Eind-

totaal

jjj 80 - 79 12 23 6 200 22% jjj

jjr 12 - 10 2 3 1 28 3% jjr

jjn 12 - 9 1 2 - 24 3% jjn

njn 5 - 6 - 3 2 16 2% njn

jnn 141 - 157 40 6 5 349 38% jnn

nnn 2 - 11 - - - 13 1% nnn

jon 3 - 8 1 - - 12 1% jon
non 77 - 190 15 5 1 288 31% non

332 0 470 71 42 15 930 930 100%

36% 0% 51% 8% 5% 2%

Totaal

Percentage 100%

29%
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Groep ‘interieur’ - 29% 

Van de 930 onderzochte woningen in de gemeente Waadhoeke bleken er 

268 in meer of mindere mate historisch relevante interieuronderdelen te 

bevatten. Hiervan zijn met de eigenaren/bewoners van 200 panden 

afspraken gemaakt voor een huisbezoek (categorie ‘jjj’).  

In 28 panden waarvan bekend is dat ze historische interieuronderdelen 

bevatten,  konden wij tijdens de onderzoeksperiode niet terecht voor een 

huisbezoek, deze zijn op een reservelijst gezet (categorie ‘jjr’). 

De eigenaren/bewoners van 24 panden stelden een bezoek van onze 

inventarisanten niet op prijs. Naar aanleiding van de telefoongesprekken 

met deze eigenaren/bewoners of contact met buurtgenoten konden wij 

concluderen dat in deze panden nog wél interieuronderdelen aanwezig 

zijn (categorie ‘jjn’).  

Ten slotte zijn er 16 panden waarbij het niet gelukt is om contact te leggen 

met de eigenaren/bewoners, maar waarvan ons wel bekend is dat ze 

relevante interieuronderdelen bevatten (categorie ‘njn’).  

 

Groep ‘geen interieur’ - 39% 

In totaal bleken er van de 930 onderzochte panden 362 te zijn ontdaan 

van historische interieuronderdelen (categorieën ‘jnn’ en ‘nnn’). In deze 

telling zijn ook de panden meegenomen die in dusdanig beperkte mate 

over historische interieuronderdelen beschikten, dat zij niet relevant 

werden geacht om door onze inventarisanten te laten bezoeken. (Het 

aanwezige interieur beperkt zich hierbij bijvoorbeeld tot eenvoudige 

balklagen, paneeldeuren, een enkel tegeltje of een glas-in- lood raam.) 

 

Groep ‘onbekend’ - 32%  

Van 300 panden is niet bekend of zij over historische interieuronderdelen 

beschikken. Bij 288 van deze panden is het niet gelukt om in contact te 

komen met de eigenaar/bewoner (categorie ‘non’). Hier was ofwel géén, 

of enkel een foutief telefoonnummer te achterhalen, óf er werd ondanks 

herhaaldelijk bellen niet opgenomen. De eigenaren/bewoners van deze 

panden hebben evenmin gereageerd op de brief met uitnodiging voor de 

informerende bijeenkomst (hoofdstuk 1.2.2) 

Bij 12 panden is er wél contact geweest met de eigenaar/bewoner, maar 

wilde deze in het geheel niet meewerken aan het onderzoek. Hierdoor 

konden we geen nadere informatie over het pand verkrijgen (categorie 

‘jon’). 

 

In tabel 2.2.3 en diagram 2.2.3 is van de groep ‘interieur aanwezig’ de 

onderlinge verdeling uitgesplitst. De meeste panden waarvan bekend is 

dat ze een interieur bevatten, zijn door ons geïnventariseerd. 

Tabel en diagram 2.2.3 Verdeling panden met interieur per categorie: gemeente Waadhoeke 

Subtotaal Percentage

jjj 200 75%

jjr 28 10%

jjn 24 9%
njn 16 6%

268 100%
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Diagram 2.2.2b Totaalscore: gemeente Waadhoeke 
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2.3 Kwantitatieve resultaten stad Franeker 

 

In de stad Franeker kwamen 349 panden in aanmerking om door ons 

onderzocht te worden op de aanwezigheid van historische interieurs of 

onderdelen daarvan.  
 

Tabel 2.3.1 maakt inzichtelijk hoe de panden van de masterlijst verdeeld 

zijn per bron, per categorie en per groep. 
 

De onderste twee regels ‘Totaal’ en ‘Percentage’ geven de totalen per 

bron weer in absolute aantallen respectievelijk percentages. De 

procentuele verdeling is grafisch weergegeven in diagram 2.3.1a.  
 

De verdeling per categorie wordt in tabel 2.3.1 in de kolom ‘Subtotaal’ 

weergegeven met daarnaast de bijbehorende percentages. De twee 

rechter kolommen ‘Eindtotaal’ en ‘Percentage’ geven de cijfermatige 

verdeling weer voor de groepen ‘interieur’, ‘geen interieur’ en ‘onbekend’. 

Diagram 2.3.1b is een grafische vertaling van deze verdeling. 

 

 

Tabel 2.3.1 Verdeling panden per bron en per categorie: stad Franeker 

Diagram 2.3.1a Procentuele verdeling panden per bron: stad Franeker 

Sub-

totaal

Eind-

totaal

jjj 50 - 28 12 9 4 103 30% jjj

jjr 6 - 4 2 - 1 13 4% jjr

jjn 3 - - 1 - - 4 1% jjn

njn 3 - 4 - 2 2 11 3% njn

jnn 77 - 32 40 2 5 156 45% jon

nnn - - 1 - - - 1 0% non

jon - - - 1 - - 1 0% jnn
non 17 - 26 15 2 - 60 17% nnn

156 0 95 71 15 12 349 349 100%

45% 0% 27% 20% 4% 3%

38%

Percentage

interieur

157 45% geen interieur

61 17% onbekend
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Groep ‘interieur’ - 38% 

Van de 349 onderzochte woningen in de stad Franeker bleken er 131 in 

meer of mindere mate historisch relevante interieuronderdelen te 

bevatten. Hiervan zijn met de eigenaren/bewoners van 103 panden 

afspraken gemaakt voor een huisbezoek (categorie ‘jjj’).  

In 13 panden waarvan bekend is dat ze historische interieuronderdelen 

bevatten,  konden wij tijdens de onderzoeksperiode niet terecht voor een 

huisbezoek, deze zijn op een reservelijst gezet (categorie ‘jjr’). 

De eigenaren/bewoners van 4 panden stelden een bezoek van onze 

inventarisanten niet op prijs. Naar aanleiding van de telefoongesprekken 

met deze eigenaren/bewoners of contact met buurtgenoten konden wij 

concluderen dat in deze panden nog wél interieuronderdelen aanwezig 

zijn (categorie ‘jjn’).  

Ten slotte zijn er 11 panden waarbij het niet gelukt is om contact te leggen 

met de eigenaren/bewoners, maar waarvan ons wel bekend is dat er 

relevante interieuronderdelen in zitten (categorie ‘njn’).  

 

Groep ‘geen interieur’ - 45% 

In totaal bleken er van de 349 onderzochte panden 157 te zijn ontdaan 

van historische interieuronderdelen (categorieën ‘jnn’ en ‘nnn’). In deze 

telling zijn ook de panden meegenomen die in dusdanig beperkte mate 

over historische interieuronderdelen beschikten, dat zij niet relevant 

werden geacht om door onze inventarisanten te laten bezoeken. (Het 

aanwezige interieur beperkt zich hierbij bijvoorbeeld tot eenvoudige 

balklagen, paneeldeuren, een enkel tegeltje of een glas-in- lood raam.) 

 

Groep ‘onbekend’ - 17%  

Van 61 panden is niet bekend of zij over historische interieuronderdelen 

beschikken. Bij 60 van deze panden is het niet gelukt om in contact te 

komen met de eigenaar/bewoner (categorie ‘non’). Hier was ofwel géén, 

of enkel een foutief telefoonnummer te achterhalen, óf er werd ondanks 

herhaaldelijk bellen niet opgenomen. De eigenaren/bewoners van deze 

panden hebben evenmin gereageerd op de brief met uitnodiging voor de 

informerende bijeenkomst (hoofdstuk 1.2.2) 

Bij 1 pand is er wél contact geweest met de eigenaar/bewoner, maar 

wilde deze in het geheel niet meewerken aan het onderzoek. Hierdoor 

konden we geen nadere informatie over het pand verkrijgen (categorie 

‘jon’). 

 

In tabel 2.3.2 en diagram 2.3.2 is van de groep ‘interieur aanwezig’ de 

onderlinge verdeling uitgesplitst. De meeste panden waarvan bekend is 

dat ze een interieur bevatten, zijn door ons geïnventariseerd. 

Tabel en diagram 2.3.2 Verdeling panden met interieur per categorie: stad Franeker 

Diagram 2.3.1b Totaalscore: stad Franeker 

Subtotaal Percentage

jjj 103 79%

jjr 13 10%

jjn 4 3%
njn 11 8%

131 100%Totaal
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2.4 Kwantitatieve resultaten dorpen 

 

In de dorpen in de gemeente Waadhoeke kwamen 581 panden in 

aanmerking om door ons onderzocht te worden op de aanwezigheid van 

historische interieurs of onderdelen daarvan.  
 

Tabel 2.4.1 maakt inzichtelijk hoe de panden van de masterlijst verdeeld 

zijn per bron, per categorie en per groep. 
 

De onderste twee regels ‘Totaal’ en ‘Percentage’ geven de totalen per 

bron weer in absolute aantallen respectievelijk percentages. De 

procentuele verdeling is grafisch weergegeven in diagram 2.4.1a.  
 

De verdeling per categorie wordt in tabel 2.4.1 in de kolom ‘Subtotaal’ 

weergegeven met daarnaast de bijbehorende percentages. De twee 

rechter kolommen ‘Eindtotaal’ en ‘Percentage’ geven de cijfermatige 

verdeling weer voor de groepen ‘interieur’, ‘geen interieur’ en ‘onbekend’. 

Diagram 2.4.1b is een grafische vertaling van deze verdeling. 

 

 

Tabel 2.4.1 Verdeling panden per bron en per categorie: dorpen 

Diagram 2.4.1a Procentuele verdeling panden per bron: dorpen 

Sub-

totaal

Eind-

totaal

jjj 30 - 51 - 14 2 97 17% jjj

jjr 6 - 6 - 3 - 15 3% jjr

jjn 9 - 9 - 2 - 20 3% jjn

njn 2 - 2 - 1 - 5 1% njn

jnn 64 - 125 - 4 - 193 33% jnn

nnn 2 - 10 - - - 12 2% nnn

jon 3 - 8 - - - 11 2% jon
non 60 - 164 - 3 1 228 39% non

176 0 375 0 27 3 581 581 100%

30% 0% 65% 0% 5% 1%

24% interieur

Percentage 100%
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Groep ‘interieur’ - 24% 

Van de 581 onderzochte woningen in de dorpen bleken er 137 in meer of 

mindere mate historisch relevante interieuronderdelen te bevatten. 

Hiervan zijn met de eigenaren/bewoners van 97 panden afspraken 

gemaakt voor een huisbezoek (categorie ‘jjj’).  

In 15 panden waarvan bekend is dat ze historische interieuronderdelen 

bevatten,  konden wij tijdens de onderzoeksperiode niet terecht voor een 

huisbezoek, deze zijn op een reservelijst gezet (categorie ‘jjr’). 

De eigenaren/bewoners van 20 panden stelden een bezoek van onze 

inventarisanten niet op prijs. Naar aanleiding van de telefoongesprekken 

met deze eigenaren/bewoners of contact met buurtgenoten konden wij 

concluderen dat in deze panden nog wél interieuronderdelen aanwezig 

zijn (categorie ‘jjn’).  

Ten slotte zijn er 5 panden waarbij het niet gelukt is om contact te leggen 

met de eigenaren/bewoners, maar waarvan ons wel bekend is dat er 

relevante interieuronderdelen in zitten (categorie ‘njn’).  

 

Groep ‘geen interieur’ - 35% 

In totaal bleken er van de 581 onderzochte panden 205 te zijn ontdaan 

van historische interieuronderdelen (categorieën ‘jnn’ en ‘nnn’). In deze 

telling zijn ook de panden meegenomen die in dusdanig beperkte mate 

over historische interieuronderdelen beschikten, dat zij niet relevant 

werden geacht om door onze inventarisanten te laten bezoeken. (Het 

aanwezige interieur beperkt zich hierbij bijvoorbeeld tot eenvoudige 

balklagen, paneeldeuren, een enkel tegeltje of een glas-in- lood raam.) 

 

Groep ‘onbekend’ - 41%  

Van 239 panden is niet bekend of zij over historische interieuronderdelen 

beschikken. Bij 228 van deze panden is het niet gelukt om in contact te 

komen met de eigenaar/bewoner (categorie ‘non’). Hier was ofwel géén, 

of enkel een foutief telefoonnummer te achterhalen, óf er werd ondanks 

herhaaldelijk bellen niet opgenomen. De eigenaren/bewoners van deze 

panden hebben evenmin gereageerd op de brief met uitnodiging voor de 

informerende bijeenkomst (hoofdstuk 1.2.2) 

Bij 11 panden is er wél contact geweest met de eigenaar/bewoner, maar 

wilde deze in het geheel niet meewerken aan het onderzoek. Hierdoor 

konden we geen nadere informatie over het pand verkrijgen (categorie 

‘jon’). 

 

In tabel 2.4.2 en diagram 2.4.2 is van de groep ‘interieur aanwezig’ de 

onderlinge verdeling uitgesplitst.  De meeste panden waarvan bekend is 

dat ze een interieur bevatten, zijn door ons geïnventariseerd. 

Tabel en diagram 2.4.2 Verdeling panden met interieur per categorie: dorpen 

Diagram 2.4.1b Totaalscore: dorpen 

Subtotaal Percentage

jjj 97 71%

jjr 15 11%

jjn 20 15%
njn 5 4%

137 100%Totaal

C
at

e
go

ri
e
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2.5 Conclusie kwantitatieve resultaten 

 

Uit de voorgaande cijfers blijkt dat bij 29% van de onderzochte panden in 

de gemeente Waadhoeke door de SIiF kon worden vastgesteld dat er nog 

historische interieurs of onderdelen daarvan in aanwezig zijn. 39% van de 

panden is geheel of in grote mate ontdaan van historische 

interieuronderdelen en voor de resterende 32% kon niet worden 

vastgesteld of er nog historische interieuronderdelen aanwezig zijn. 

 

Tussen de stad Franeker en de dorpen is een opmerkelijk verschil te zien 

in de cijfers. Het percentage panden waarvan bekend is geworden dat ze 

interieuronderdelen bevatten, is in de stad Franeker aanmerkelijk hoger 

dan in de dorpen (38% respectievelijk 24%). De oorzaak hiervan kan in elk 

geval deels verklaard worden aan de hand van het percentage ‘onbekend’:  

dit is in de dorpen met 41% bijna 2,5 maal zo hoog is als in Franeker, waar 

dit maar 17% is. Bovendien blijkt het percentage panden waarin geen 

historische interieuronderdelen meer aanwezig zijn in Franeker met 45% 

wat hoger te liggen dan de 35% in de dorpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

3. Kwalitatieve resultaten Waadhoeke 

 

Zoals vermeld in paragraaf 1.2.6 worden alle woningen op de masterlijst 

die ook daadwerkelijk bezocht zijn door onze inventarisanten – en 

waarvan de fotografische en schriftelijke informatie dus is opgeslagen in 

het datasysteem van de SIiF - door de eigen waarderingscommissie 

voorzien van een waardestelling. Alvorens de conclusies voor de 

Waadhoeke te presenteren, volgt hier een nadere toelichting op de voor 

de waarderingen gehanteerde methodiek. 

 
3.1 Toelichting op de waardering van de resultaten 

 

Ten behoeve van een adequate vastlegging van de nog aanwezige 

interieurwaarden is een werkwijze ontwikkeld die tegemoet kan komen 

aan het gewenste inzicht en de gewenste kennis van de aanwezige 

interieurwaarden. Deze werkwijze kan snel en tegen - in vergelijking met 

de bestaande methodes -  lage kosten worden uitgevoerd. Ook is zij als 

eenvoudig toepasbaar en gebruiksvriendelijk aan te merken. Daarbij 

dienen de geïnventariseerde gegevens voldoende grondslag te bieden 

voor een eerste, adequate kwaliteitsbeoordeling / waardestelling, 

vooruitlopend op de definitieve waardestelling.  

 

Om de waardestelling te kunnen effectueren is een beoordelingskader 

opgesteld dat op snelle en inzichtelijke wijze een ordening naar waarden 

geeft. Immers: niet alle interieurs en interieuronderdelen zijn even 

waardevol. Met het oog hierop zijn criteria / beoordelingsaspecten 

vastgesteld, die zoveel mogelijk de aanwezige kwaliteiten beschrijven. 

 

De gehanteerde beoordelingsaspecten zijn: 

 

• cultuurhistorische (streek)waarde/ stroming/ stijl  

• ruimtelijke compositorische beeldwaarde 

• architectonische, constructieve beeldwaarde (incl. bouwsporen) 

• ruimtelijk functionele waarde 
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• representativiteit / oeuvre waarde 

• oorspronkelijkheidswaarde 

• ontwikkelingskwaliteitswaarde  

• waarde ornamentiek/ detaillering 

 

Deze beoordelingsaspecten zijn in een Excel-matrix geplaatst.  Bij de 

beoordeling van ieder geïnventariseerd pand wordt bezien in welke mate 

het aangetroffen interieur en/ of interieuronderdeel scoort op dit aspect. 

Uiteindelijk ontstaat dan een onderscheid tussen de geïnventariseerde 

panden, in de mate waarin het interieur en/of de interieuronderdelen 

(punten) scoren op de beoordelingsaspecten. Op deze wijze ontstaat een 

continuüm in waarde, met aan de bovenzijde van de lijst de panden met 

de hoogste score en dus de meest waardevolle interieurs c.a. en aan de 

onderzijde de panden met de afnemend lagere scores. 

De hiervoor geformuleerde meer algemene beoordelingsaspecten zijn 

voor de waardering van de interieurs verder verfijnd en opgenomen in een 

beoordelingsmatrix per pand: 

De waarderingscommissie  beziet elk geïnventariseerd pand op deze 

beoordelingscriteria. Afhankelijk van de mate waarin het aspect scoort, 

wordt zij voorzien van 0, 1, 2 of 3 punt(en). Voor onderdeel 4 B kunnen 

maximaal 5 punten gegeven worden voor panden met een (vrijwel) gaaf 

interieur. 

1  BEELD EXTERIEUR

onderdeel waardevolle stedenbouwkundige/landschappelijke context

gaafheid architectonische beeld

extra toegevoegde waarde voor omgevingsbeeld

2   SAMENHANG EXTERIEUR EN INTERIEUR

samenhangend ruimtelijk (tijds)beeld

samenhangend stilistisch tijdsbeeld

3  HISTORISCHE RUIMTELIJKE SAMENHANG INTERIEUR

gaafheid plattegrond

samenhangende structuur

4 A  Kenmerkend vertrek: b.v. 0.1 voorkamer (nummering plattegrond)

ruimtelijk en functioneel samenhangend totaalbeeld

relevante hoofdonderdelen (b.v.: schouw, balken enz.)

verfijning/detaillering/ornamentiek

materiaal-, kleur-,  en dessintoepassing

4 B  Overige waardevolle ruimten (1,2,3,4…)

aantal waardevolle ruimten

5  CULTUURHISTORISCHE INTERIEURWAARDE

van boven lokaal, - regionaal belang

onderdeel oeuvre architect/ kunstenaar

representant culturele en/of economische ontwikkeling

6  OVERIGE BIJZONDERHEDEN b.v. gangpoortje, bijzonder kleurgebruik

waardering bijzonderheden

Afbeelding 3.1 Continuüm cultuurhistorische waarden 

Tabel 3.1.1 Beoordelingsmatrix per pand 
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De commissie bestaat uit drie interieurdeskundigen, die de panden 

onafhankelijk van elkaar waarderen. Vervolgens worden de toegekende 

scores met elkaar vergeleken. Zitten er grote onderlinge verschillen tussen 

de scores – iets waar maar zeer incidenteel sprake van is – dan worden ze 

gezamenlijk besproken. Ook wordt overlegd over eventuele 

‘twijfelgevallen’.  

 

Na definitieve toekenning van het puntenaantal (bestaande uit het 

gemiddelde van de punten die door de afzonderlijke drie deskundigen zijn 

toegekend) per pand, volgt een ordening in een zogeheten ranglijst. 

Panden met de meest waardevolle interieurs komen daarin bovenaan te 

staan.  

 

Puntensysteem 

 

De waarderingscommissie heeft ervoor gekozen (arbitrair) dat panden 

met ≧ 26 punten als zeer waardevol worden aangemerkt. Dit betreft 

panden waarvoor geldt dat er duidelijk sprake is van een integrale 

ensemblewaarde. Panden met een score van 15 t/m 25 punten worden 

aangemerkt als waardevol. Hierbij geldt dat deze panden beschikken over 

ten minste één of enkele waardevolle ruimten. Bij panden met ≦ 14 

punten is er geen sprake van één of meerdere waardevolle ruimten. Deze 

panden bevatten echter nog wel één of meerdere waardevolle 

interieuronderdelen. 

 

Deze toegepaste grensstelling wordt mede aangebracht omdat op deze 

wijze een selectie tot stand komt van panden, waarvan het wenselijk en 

gerechtvaardigd wordt geacht dat er een nader verdiepend 

interieuronderzoek plaatsvindt. Deze verdieping behoort evenwel niet tot 

de primaire taakopdracht die de SIiF zich heeft gesteld. 
 
 
 
 
 

3.2 Waardestelling 

 

Van de 930 onderzochte panden in de gemeente Waadhoeken is  bij 268 

panden vast komen te staan dat er interieurwaarden aanwezig zijn (groep 

‘interieur aanwezig’, categorieën ‘jjj, jjr, jjn en njn).  

200 van deze panden zijn door de inventarisanten van de SIiF bezocht en 

gedocumenteerd (categorie ‘jjj’) en vervolgens door de 

waarderingscommissie gewaardeerd. Van de 68 panden in de categorieën 

jjr, jjn en njn is vastgesteld dat er interieurwaarden aanwezig zijn, maar 

van deze panden is niet genoeg documentatiemateriaal in het 

gegevensbestand van de SIiF aanwezig om een relevante waardestelling te 

kunnen uitvoeren.  

In tabel 3.2.1 staan alle cijfers met betrekking tot de geïnventariseerde en 

gewaardeerde panden en hoe deze zich verhouden tot het geheel van 

onderzochte panden. De tabellen 3.2.2 en 3.2.3 geven de cijfers weer voor 

de stad Franeker en de dorpen. 

 

In deze tabellen wordt onderscheid gemaakt in vier deelverzamelingen: 

  

Gewaardeerde panden 

Alle panden die geïnventariseerd zijn en waarvoor een waardestelling is 

gemaakt door de SIiF (categorie ‘jjj’). 

 

Panden met interieurwaarde 

Alle panden waarvan de SIiF heeft vastgesteld dat er historische interieurs, 

of onderdelen daarvan, in aanwezig zijn, in hoofdstuk 3 benoemd als de 

groep ‘interieur aanwezig’ (categorieën ‘jjj’, ‘jjr’, ‘jjn’ en ‘njn’). 

 

Beoordeelde panden 

Alle ‘gewaardeerde panden’ + alle panden waarvan door de SIiF is 

vastgesteld dat er geen relevante interieurs meer in aanwezig zijn 

(categorieën ‘jjj’, ‘jnn’ en ‘nnn’). 

 

Onderzochte panden 

Totaal aantal panden in de definitieve masterlijst. 
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Tabel 3.2.1 Resultaten waardestelling: gemeente Waadhoeke 
*) zie tabel 2.2.2 

Diagram 3.2.1 Classificatie gewaardeerde panden: gemeente Waadhoeke 

Bezochte en gewaardeerde panden (groep 'interieur', categorie jjj) *

A. Zeer waardevolle panden, ensemblewaarden ( ≥26 punten) 59 30% 22% 10% 6%

B. Waardevolle panden ( 15 t/m 25 punten) 105 53% 39% 19% 11%

C. Beperkt waardevolle panden ( ≤14 punten) 36 18% 13% 6% 4%

Subtotaal 200 100% 75% 36% 22%

Niet bezochte en gewaardeerde panden

D. Historische interieuronderdelen aanwezig, maar niet bekend 

welke en in welke mate (groep 'interieur', categorieën jjr, jjn en 

njn)*

68 - 25% - 7%

E. Geheel of in grote mate ontdaan van historische 

interieuronderdelen (groep 'geen interieur', categorieën jnn en 

nnn)*

362 - - 64% 39%

F. Aanwezigheid historische interieuronderdelen onbekend 
(groep 'onbekend', categorieën jon / non)*

300 - - - 32%

Totalen

Gewaardeerde panden (A + B + C) 200 100% - - -

Panden met interieurwaarden (A + B + C + D) 268 - 100% - -

Beoordeelde panden (A + B + C + E) 562 - - 100% -

Onderzochte panden (A + B + C + D + E + F) 930 - - - 100%

aantal 

panden

gewaardeerde 

panden

panden met 

interieurwaarde

beoordeelde 

panden

onderzochte 

panden
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Bezochte en gewaardeerde panden (groep 'interieur', categorie jjj) *

A. Zeer waardevolle panden, ensemblewaarden ( ≥26 punten) 32 31% 24% 12% 9%

B. Waardevolle panden ( 15 t/m 25 punten) 44 43% 34% 17% 13%

C. Beperkt waardevolle panden ( ≤14 punten) 27 26% 21% 10% 8%

Subtotaal 103 100% 79% 40% 30%

Niet bezochte en gewaardeerde panden

D. Historische interieuronderdelen aanwezig, maar niet bekend 

welke en in welke mate (groep 'interieur', categorieën jjr, jjn en 

njn)*

28 - 21% - 8%

E. Geheel of in grote mate ontdaan van historische 

interieuronderdelen (groep 'geen interieur', categorieën jnn en 

nnn)*

157 - - 60% 45%

F. Aanwezigheid historische interieuronderdelen onbekend 
(groep 'onbekend', categorieën jon / non)*

61 - - - 17%

Totalen

Gewaardeerde panden (A + B + C) 103 100% - - -

Panden met interieurwaarden (A + B + C + D) 131 - 100% - -

Beoordeelde panden (A + B + C + E) 260 - - 100% -

Onderzochte panden (A + B + C + D + E + F) 349 - - - 100%

aantal 

panden

gewaardeerde 

panden

panden met 

interieurwaarde

beoordeelde 

panden

onderzochte 

panden

Tabel 3.2.2 Resultaten waardestelling: stad Franeker 
*) zie tabel 2.3.1 

Diagram 3.2.2 Classificatie gewaardeerde panden: stad Franeker 
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Tabel 3.2.3 Resultaten waardestelling: dorpen 
*) zie tabel 2.4.1 

Bezochte en gewaardeerde panden (groep 'interieur', categorie jjj) *

A. Zeer waardevolle panden, ensemblewaarden ( ≥26 punten) 27 28% 20% 9% 5%

B. Waardevolle panden ( 15 t/m 25 punten) 61 63% 45% 20% 10%

C. Beperkt waardevolle panden ( ≤14 punten) 9 9% 7% 3% 2%

Subtotaal 97 100% 71% 32% 17%

Niet bezochte en gewaardeerde panden

D. Historische interieuronderdelen aanwezig, maar niet bekend 

welke en in welke mate (groep 'interieur', categorieën jjr, jjn en 

njn)*

40 - 29% - 7%

E. Geheel of in grote mate ontdaan van historische 

interieuronderdelen (groep 'geen interieur', categorieën jnn en 

nnn)*

205 - - 68% 35%

F. Aanwezigheid historische interieuronderdelen onbekend 
(groep 'onbekend', categorieën jon / non)*

239 - - - 41%

Totalen

Gewaardeerde panden (A + B + C) 97 100% - - -

Panden met interieurwaarden (A + B + C + D) 137 - 100% - -

Beoordeelde panden (A + B + C + E) 302 - - 100% -

Onderzochte panden (A + B + C + D + E + F) 581 - - - 100%

aantal 

panden

gewaardeerde 

panden

panden met 

interieurwaarde

beoordeelde 

panden

onderzochte 

panden

Diagram 3.2.3 Classificatie gewaardeerde panden: dorpen 
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3.3 Conclusie waardestelling Waadhoeke 

 

Het is op voorhand aannemelijk dat de meeste panden die gewaardeerd 

worden een score krijgen in de klasse 15 t/m 25 punten en dus 

aangemerkt worden als ‘waardevol’. Panden waarvan al duidelijk is dat ze 

slechts enkele onderdelen bevatten worden in de regel niet bezocht voor 

een inventarisatie ter plekke en de kwalificatie ’zeer waardevol’ is 

voorbehouden aan de echte toppanden. 

 

De cijfers van de gemeente Waadhoeke laten dit beeld ook duidelijk zien, 

want meer dan de helft van de panden (53%) valt in de klasse ’waardevol’. 

De klasse ’beperkt waardevol’ vertegenwoordigt met 18% het kleinste 

aantal panden terwijl  de klasse ’zeer waardevol’ met 30% tussen de twee 

anderen in zit. 

 

De uitsplitsing tussen de stad Franeker en de dorpen laat wel een 

opvallend verschil zien in de verdeling. De percentages aan ‘zeer 

waardevolle panden’ ontlopen elkaar niet veel. In de stad ligt dit met 31% 

iets hoger dan de 28% in de dorpen, maar het aandeel ‘beperkt 

waardevolle panden’ is in de stad met 26% aanmerkelijk groter dan de 9% 

in de dorpen. 
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4. Foto’s: collages van vondsten 

 

Tijdens de 200 huisbezoeken in de gemeente Waadhoeke zijn door onze 

inventarisanten vele duizenden foto’s gemaakt die een schitterend beeld 

geven van de rijkdommen die gelukkig nog steeds in historische panden 

aanwezig zijn. De hierna volgende thematische selectie geeft een 

impressie van de aard en staat van de aangetroffen interieurs en 

onderdelen daarvan. Uit privacyoverwegingen worden de afbeeldingen 

getoond zonder adresgegevens. 
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