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STICHTING STADSHERSTEL

Aan het einde van de Oosterhaven (nummer 55) staat, ingeklemd tussen twee hoge 
panden, het laatst overgebleven vissershuisje. Een van buiten wit gepleisterd huisje met 
boven de deur een bovenlicht, waarbinnen een klein visfuikje het raam sierde en kenbaar 
maakte dat hier een visser woonde.

Het bestuur van de Stichting Stadsherstel zou het betreuren als dit historisch vissershuisje 
verloren zou gaan. Daarop is kontakt gezocht met de eigenaar, de heer Tromp, die 
uiteindelijk bereid was het te verkopen. Aangezien de Stichting Stadsherstel nog niet over 
voldoende financiën beschikt, was de Stichting Woningbeheer West-Friesland te Medem- 
blik bereid dit te kopen met de konditie dat de restauratie zou geschieden in samen
werking en onder toezicht van Stichting Stadsherstel. Eis was wel dat het een zoge
naamde HAT-eenheid moest zijn, wat inhoudt dat het pandje naar achteren uitgebreid 
moest worden.

Een probleem waren de hoge kosten tot restauratie. Het moest binnen een bepaald budget 
blijven. De bestuursleden vonden een oplossing in o.a. zelfwerkzaamheid. Frank Noor nam 
het straat- en rioleringswerk voor zijn rekening, alsmede de sloop van het aanbouwtje, 
samen met de heer Drayer. De architect nam de kosten voor zijn rekening, onderge
tekende het schilderwerk en Jan Struik was bereid het stucadoorswerk te verrichten. De 
firma Van Zuydam nam een deel van de kosten, terwijl de Stichting Woningbeheer West- 
Friesland voor een aanvullende subsidie kon zorgen. Indien deze zelfwerkzaamheid, mede
werking en subsidie niet toegezegd waren, dan was deze restauratie economisch niet ver
antwoord geweest.

Als men het oorspronkelijke 
woninkje gezien had, dan kon 
men zich niet voorstellen dat 
een groot, kinderrijk gezin 
daarin gewoond had. Een bed
stee in de hoek van het kleine 
kamertje, terwijl de talrijke 
kinderen onder de pannen van 
het lage dak sliepen. De hoog
te van de zolder was zó laag, 
dat men slechts gebukt op de 
zolder kon staan.

Oosterhaven 55, oude situatie

Door de uitbreiding naar achteren, ontstaat een woning die geschikt is voor één echtpaar. 
Reeds vóór de aanvang van de restauratie is de woning door de Stichting Woningbeheer 
West-Friesland verhuurd. Met deze restauratie behoudt Medemblik een historisch, ken
merkend klein vissershuisje.

Intussen zit het bestuur niet stil en onderzoekt mogelijkheden om historische en karakter
istieke panden panden in Medemblik te behouden.

Ook is de Stichting bereid adviezen te geven aan mensen die zelf willen gaan restau
reren, plannen hebben tot restauratie of het terugbrengen van hun pand in de oor
spronkelijke stijl.

J.C. van Leverink
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