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Snekerstraat 56, 8701 XE Bolsward
Complexomschrijving
Inleiding
Het JulianaPARK ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof.
dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de vorm van een monumentale
toegangspartij, ligt aan de Snekerstraat.
Het park is aangelegd in 1913 en is een geschenk van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis aan de
gemeente Bolsward ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing. De
opdracht voor de aanleg werd gegeven aan de firma Wybren Kryns & Co. uit Joure, die het park in een Gemengde
Tuinstijl realiseerde naar ontwerp van haar tuinarchitect M. Meijer. De aanleg is een combinatie van formele en
landschappelijke elementen, waarbij een formele en een landschappelijke vijver de landschappelijke structuur
grotendeels bepalen. Achterin het park heeft een ROSARIUM gelegen, waarvan enkele restanten nog aanwezig zijn.
Het park is min of meer driehoekig van vorm en wordt begrensd door een waterloop. Behoudens via de
HOOFDINGANG en een door knot-iepen geflankeerde LAAN aan de Snekerstraat, is het park sinds een paar decennia
ook toegankelijk via een houten brug aan de Koningin Wilhelminalaan en twee houten bruggen aan de Prof. dr T.
Brandsmalaan. Binnen de aanleg fungeren twee witte houten BALUSTRADES en twee kunststenen PIEDESTALS met
VAZEN als blikvangers. In het park staan nog een TUINMANSWONING met POORT (ca. 1913), een MUZIEKKOEPEL
(1922) en de Eisma-PARKBANK (1936). Het overige meubilair (banken, verlichting, afvalbakken, zandbak, houten
bruggen en volière aan de noord-oostzijde van het park) is van recente datum en valt buiten de bescherming.
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Waardering
Het Julianapark met toebehoren uit 1913, gelegen aan de Snekerstraat te Bolsward, is van algemeen
cultuurhistorisch, tuinhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de betekenis voor het sociale leven van Bolsward;
- vanwege de ontwerpkwaliteiten van de aanleg;
- als geslaagd voorbeeld van een ontwerp van tuinarchitect M. Meijer van de fa. Wybren Krijns en Co. uit Joure;
- vanwege de betekenis voor zijn directe omgeving;
- vanwege de betekenis voor het aanzien van Bolsward;
- vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de samenstellende onderdelen;
- als zeldzaam en vrij gaaf voorbeeld van een kleinschalig stadspark in de provincie Friesland uit het begin van de
20ste eeuw met formele en landschappelijke elementen.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het JulianaPARK ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof.
dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de vorm van een monumentale
toegangspartij, ligt aan de Snekerstraat.
Het park is aangelegd in 1913 en is een geschenk van het Old Burger Weeshuis en het Sint Anthonygasthuis aan de
gemeente Bolsward ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de bevrijding van de Franse overheersing. De
opdracht voor de aanleg werd gegeven aan de firma Wybren Krijns & Co uit Joure, die het park in een Gemengde
Tuinstijl realiseerde naar ontwerp van haar tuinarchitect M. Meijer. De aanleg is een combinatie van formele en
landschappelijke elementen, waarbij een formele en een landschappelijke vijver de landschappelijke structuur
grotendeels bepalen.
Omschrijving
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Vanaf de monumentale ingangspartij (FR-BOL-86B) leidt een door knot-iepen geflankeerde LAAN via een "rotonde"
met "Beatrix"-boom en haagbeuken naar een formele aanleg met langwerpige waterpartij, gazons en
bloemenborders.
Aan de overzijde van het water ligt, in de centrale as en bedoeld als blikvanger, een witte houten BALUSTRADE,
bestaande uit een gebogen middendeel en twee rechtgesloten zijvleugels met geprofileerde bekroning. Voor de
balustrade staan twee vroeg-20ste-eeuwse kunststenen PIEDESTALS met ramkoppen, guirlandes en een kapiteel
met eierlijst, bekroond door kunststenen VAZEN. Centraal in het park ligt op een kleine verhoging een muziekkoepel
die tegenwoordig dienst doet als volière (FR-BOL-86D). Links van de waterpartij verschaft een y-vormige loofgang
van haagbeuk toegang tot een knooppunt van paden met "rotende". Hierachter ligt een landschappelijke aanleg met
gazons, borders, een grillige waterpartij met eilandje en slingerpaden. Aan de westzijde ligt een tweede (witte),
houten BALUSTRADE. Zuidelijk van de waterpartij ligt het (thans verwaarloosde en incomplete) ROSARIUM.
Waardering
Het Julianapark uit 1913 met monumentale onderdelen aan de Snekerstraat te Bolsward, is van algemeen
cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- vanwege de betekenis voor het sociale en culturele leven in de gemeente Bolsward;
- vanwege de ontwerpkwaliteiten van het ontwerp; bijzondere betekenis van
- als geslaagd voorbeeld van een ontwerp van tuinarchitect M. Meijer van de fa. Wybren Krijns en Co. uit Joure;
-als geslaagd voorbeeld van de Gemengde Tuinstijl door de combinatie van een formele en een landschappelijke
aanleg;
-vanwege de betekenis voor de directe omgeving;
-vanwege de bijzondere betekenis voor het aanzien van Bolsward;
-vanwege de vrij grote gaafheid en oorspronkelijkheid van de aanleg;
-als vrij zeldzaam voorbeeld van een kleinschalig stadspark in de provincie Friesland uit het begin van de 20ste
eeuw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Park
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Toegangspartij tot het Julianapark te Bolsward, gerealiseerd tegelijk met de aanleg in 1913 van het park dat een
ontwerp is van de firma Wybren Krijns & Co. Het geheel werd, als blijk van instemming met de stichting van het
Julianapark, door het Algemeen Stads Armenhuis aan de gemeente geschonken.
Omschrijving
Uit bruinrode steen opgetrokken toegangspartij, bestaande uit twee maal drie bakstenen zuilen met siermetselwerk,
die elk een hoek van 90 graden vormen. De ruimten tussen de zuilen zijn gevuld met siersmeedwerk en een
hardstenen plaat met Jugendstil-motief. Het opschrift links herinnert aan de schenking van het park aan de
gemeente Bolsward door het Sint Anthony Gasthuis en het Weeshuis; het opschrift rechts meldt dat het
'toegangshek' werd geschonken door het Algemeen Stads Armenhuis te Bolsward. Het geheel is afsluitbaar door
twee vleugels met siersmeedwerk.
Waardering
Toegangspartij van het Julianapark te Bolsward uit 1913, van algemeen architectuurhistorisch en cultuurhistorisch
belang:
- vanwege de betekenis voor het sociale en culturele leven van Bolsward;
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- als markeringspunt van de toegang tot het Julianapark
- vanwege de betekenis voor de directe omgeving;
- vanwege de betekenis voor het aanzien van Bolsward;
- vanwege de grote gaafheid en oorspronkelijkheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Toegangshek
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De TUINMANSWONING, met invloeden van Chaletstijl en Vernieuwingsstijl, is gelegen aan de noordoostzijde van het
Julianapark te Bolsward, dat in 1913 werd gerealiseerd naar ontwerp van de firma Wybren Krijns & Co uit Joure. De
woning moet eveneens omstreeks 1913 zijn gebouwd (ontwerper onbekend) en maakt daarvan, door haar iets
verhoogde ligging aan de rand van het park, stedenbouwkundig en functioneel deel uit. De voorgevel is op het park
georinteerd. De lage aanbouw aan de achterzijde is van recente datum en valt derhalve buiten de bescherming.
Omschrijving
De woning is opgetrokken in donkerrode baksteen en wordt gedekt door een geknikt samengesteld dak onder een
rode ongeglazuurde Hollandse pan. De forse windveer is onder de nok dichtgezet. Op het achterdakvlak staan twee
gemetselde schoorstenen. De plattegrond van het huis is globaal L-vormig met aan de parkzijde rondom gemetselde
bloembakken. Voor de voordeur ligt een twee treden tellende bordestrap. De voorgevel (aan de zuidzijde) bestaat
uit een rechter deel met ingangspartij en een terugspringend linker gedeelte. Het rechter deel wordt ingedeeld door
een voordeur met raam met dubbele lijst en een bovenlicht met aan weerszijden een raam met bovenlicht. In het
terugspringend gedeelte zit één venster met bovenlicht en in het dakvlak erboven een dakkapel. Op de verdieping
bevindt zich een fors houten balkon op sleutelstukken voorzien van een spijlenbalustrade. Een dubbele deur met
daarboven een eenruit-venster verschaft toegang tot het balkon. De oostgevel heeft één dubbel raam met
bovenlichten; in het dakvlak zit een dakkapel. Aan deze gevel grenst een bakstenen erfscheiding met geblokte
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lisenen, een rollaag als afdekking en een houten poort met een segmentboog. De westgevel heeft een dubbel
venster met bovenlichten en een houten openslaande deur op de verdieping onder de nok. De noordgevel wordt op
de begane grond voor een groot deel door de aanbouw aan het zicht onttrokken. In de top, met houten, strakke
windveer, zitten drie T-vensters met drieruits-bovenlichten. Alle lateien van de deuren en vensters zijn van beton en
hebben een versiering in Vernieuwingsstijl.
Waardering
De tuinmanswoning in het Julianapark te Bolsward is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch
belang:
- vanwege de specifieke en nauw met het park verbonden functie;
- als essentieel onderdeel van een groter geheel dat vanuit cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en
stedenbouwkundig oogpunt van algemeen belang is voor Bolsward;
- vanwege de toepassing van elementen uit de Chaletstijl en de Vernieuwingsstijl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Tuinmanswoning(L)
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De MUZIEKTENT gelegen in het Julianapark is gebouwd in 1922 naar een ontwerp van de toenmalige gemeentearchitect J.P. Postma en ligt op een verhoogd terras centraal in het park. De tent die in de as van de hoofdingang
ligt, grenst aan de noordelijke vijver en staat op een knooppunt van paden. Er is een rond 'plein' gecreëerd,
omgeven door Italiaanse populieren en begrensd door een witte balustrade aan de vijverzijde. Via een houten brug
die aan het 'plein' grenst wordt een verbinding gevormd met de Prof. dr. T. Brandsmalaan.
De muziektent is tegenwoordig in gebruik als volière en daartoe aangepast.
Omschrijving
De muziektent heeft een octagonale plattegrond en is gebouwd op een bakstenen basement met een rollaag. Een
bakstenen trap van drie treden verschaft toegang tot het plateau. De trap wordt geflankeerd door twee concave
muurdammen. Deze werden voorheen bekroond door betonnen bollen.
Op het basement staat de houten skeletconstructie; het geknikte achthoekige dak is gedekt met terracotta leien. De
hoekkepers zijn met zink afgewerkt en het dak wordt bekroond door een pijnappel. De koepel is aan de binnenzijde
met planken afgetimmerd. De balustrade is verwijderd. De oorspronkelijke vormgeving verwijst naar de Chaletstijl.
Waardering
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De muziektent in het Julianapark te Bolsward uit 1922 is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch
belang:
- wegens de oorspronkelijke functie;
- als essentieel onderdeel van een groter geheel dat vanuit cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en
stedenbouwkundig oogpunt van algemeen belang is voor Bolsward.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Welzijn, kunst en cultuur

Muziektent
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