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Sinne State

Dorpsboerderij in Dronryp

In 1640 was Liauckema van Sexbierum eigenaar van huisinge, schure, hovinge, 

bomen en plantinge op dit perceel. Een koopkontract uit 1703  vermeldt de 

verkoop door zijn erven aan Haye Seerps. Vele eigenaren/gebruikers volgen.

In 1813 wordt de boerderij herbouwd door SHW&AUB*. 

In 1890 volgt er weer een grote verbouwing achter de kop. 

In 1923 koopt Klaas Douma de boerderij.  Bijna 100 jaar zal de familie Douma

op deze prachtige plek wonen en werken. De authentieke state/staat is zeer 

opvallend te noemen. Ondanks of dankzij achterstallig onderhoud is  heel

veel aan originele elementen intact gebleven. Sinds de jaren vijftig lijkt de tijd 

hier stil gestaan te hebben. Een historische bezichtiging waard!

In 2017 wordt de boerderij aangekocht met het doel het rijksmonument te 

restaureren en cultuurhistorisch leven in te blazen!

In 2019 is de restauratie van Sinne State gestart.

In 2020: ...wordt vervolgd!

*Sjoerd Hayes Westerveld en Anke Ulbes Bander (gevelsteen)



Plan & doel

behoud & onderhoud dorpsboerderij

ambachten & werkplaatsen

excursies & rondleidingen

zonnige ontmoetingen & contacten

open huis & monumentendagen

erfgoed/erfguod & sinne stâl

theater & muziek

workshops & lezingen

lunches & overnachtingen pipowagens

schuur & stal markten

bûthús: gastenkeuken/douche/toilet

hynderhús: ??

opkamercafé(kelder) > eigen opgang

rouw & trouwlocatie

brainstorm & vergaderplaats

ssst stilte ... pleats/plak



Fondsaanvraag

Onderwerp

Restauratie dorpsboerderij en rijksmonument
Midden in het dorp Dronryp staat de kop-hals-romp boerderij 
Sinne State. De boerderij is volledig in originele staat met bordes-
trap, bedsteden, vloeren, kastenwanden, stallen, melkkelders, 
koetshuis, etcetera. Monumentale waarde is hoog. Een pleats die 
niet verloren mag gaan.
  
Geacht bestuur

Het plan en de aanpak ...
Bij aankoop van het monument was het duidelijk: Hier moet heel 
veel gebeuren! De staat van onderhoud is zeer slecht. Houtwerk 
zoals dak, goten, deuren en kozijnen zijn sterk aangetast. 
De basisconstructie staat gelukkig fier overeind. In 2018 is met 
succes gewerkt aan onderzoek, vergunning en subsidie. 
De tijd dringt nu want het verval gaat rap. De pannen rollen naar 
beneden. Het dak is een vergiet. Met het water dichtmaken is 
daarom in augustus 2019 begonnen. En verder ... de beelden 
spreken voor zich.
 
Aanvraag/keuze

Herstel in groot en klein
De restauratie van de boerderij is omvangrijk. Er zijn veel grote 
en kleine projecten. Belangrijk is het herstel en het beleefbaar 
maken van de boerderij. 

Begroting+dekking

Kosten per fonds en klus
Voor de restauratie is subsidie door Provincie Fryslân verleend. 
Restauratiefonds heeft een aandeel. Naast eigen aankoop en 
inbreng. En er is meer nodig om tot een ‘af’ situatie te komen.

Wervingen

Instanties overig Lijst met fondsen met passend beleid

Verzoek

Financiele ondersteuning
Met dit fondsenboekje willen wij aandacht vragen voor de 
rigoureuse restauratie van Sinne State en rijksmonument. 
Er is volop keus uit fondsen en bedragen. Wij zullen erg blij zijn 
met elke bijdrage om dit monument te kunnen behouden voor 
het nageslacht. Een plekje en vermelding in de Wall of Fame 
is verzekerd.

Dank

Sinnewitje in de Wall of Fame Zie fonds 22

Welkom

Rondleiding
Jaarlijks worden er open dagen georganiseerd. Op verzoek zijn 
er rondleidingen voor liefhebbers van monumenten mogelijk.  



Fonds 1  Bûthús     e5000  
|
Fonds 2  Koetshuis    e50.000  
|
Fonds 3  Mendeuren per stel2  e4000  
|
Fonds 4  Orangerie/kas in schuur  e5500   
|
Fonds 5  Tuin/erf/schelpen   e2500
|
Fonds 6  Interieur schilderwerk  e10.000
|
Fonds 7  Bordes/keldertrap   e10.000   
|
Fonds 8  Schuifluiken per stel5+2  e1000  
|
Fonds 9  Poort plaatsing   e2500   
|
Fonds 10  Houtwerk deuren   e25.000 
|
Fonds 11  Houtwerk kozijnen   e25.000

Fonds 12  Pompstraat herstellen  e1500  
|
Fonds 13  Stalramen gietijzer   e7500 
|
Fonds 14  Levensboom opdeur   e500 
|
Fonds 15  Houtkachelpijp Bûthús  e2000   
|
Fonds 16  Veranda aan keuken    e10.000
|
Fonds 17  Electriciteit/meterkast  e5000
|
Fonds 18  Keukenstalraam/9 vaks  e6000  
|
Fonds 19  Buitenlantaarns    e1500 
|
Fonds 20  Badhok/douche1    e1500   
|
Fonds 21  Houtwormbehandeling  e7000 
|
Fonds 22  Wall of Fame>witje1/ster12 e30/360

   Bedragen zijn exclusief btw



Fonds 1 : Bûthús
 

 

                     e5000

 
Gastenverblijf in het kalverhok.

Eenvoudige keuken, douche en toilet.
Ruimte voor eten & drinken en verpozen.

Een fles wijn en krat bier staan klaar!

riool, waterleiding, boiler, gootsteen, douche, toilet

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 2 : Koetshuis
 

 

                   e50.000

 
Het Hynderhús als buitenhuisje.

In dit kleine en charmante bijhuisje is het goed vertoeven.
Een prima Tinyhouse. Geen boerderij meer nodig.

Wel veel werk aan! 

dak (asbest), dakpannen, goten, deuren, stalramen, glas ...

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 3 : Mendeuren
 

 

                     e4000
       per stel

 
Deze deuren vallen gelijk op als je aan komt rijden.

De westenwind heeft zijn tol geeist.
Wat een bouwval ;-)

Een nieuw front maakt de boerderij weer trots!

vervanging schuurdeuren

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 4 : Orangerie
 

 

                     e5500

 
Een glazen huis in de skuorre?

In de schuur is het vaak net zo koud of warm als buiten.
Met een binnenhuis wordt leven hier mogelijk gemaakt.

Veel glas houdt zicht op de binten&balken.
Een mobiele oplossing > Zo d’rin en zo d’ruit!

impressie: orangerie klassiek, ijzer, glas, isolatie, licht

thee of koffie?

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 5 : Tuin&erf
 

 

                     e2500

 
De boerderij heeft een ruim erf op noord/oost.
De oprit vraagt aanvulling van gebroken asfalt.

Aan de zuidzijde ligt de zonnige tuin.
Hier slingeren al sinds heugenis de schelpenpaden.

In het voorjaar duiken de stinsenplanten op.
Is Gerrit Vlaskamp hier geweest?

uitgravingen en nieuwe schelpenlaag, buiten lantaarns monteren

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 6 : Interieur
 

 

                    e10.000

 
De boerderij bevat veel origineel interieur.
Bedstedes, kastenwanden, binnenluiken,

houten vloeren, tegels, beschilderingen, trapjes, 
kelders ... noem maar op.

Een kleurdetector is nodig om de authentieke 
kleuren weer terug te krijgen en verder .........

.......veel potten verf en schilderuren!

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 7 : Bordes
 

 

                    e10.000

 
De eyecatcher van deze kop-hals-romp boerderij!

Een bordes naar de opkamer en eronder een kelderdeur.
De keldertoegang was weg en is weer opengegraven.

De foute jaren dertig deur mag er weer uit.
En er staan dubbele rouw&trouw deuren klaar.

Met m/v kopjes in het rooster!

bordestrap, kelderdeur, dubbele bordesdeuren, kozijn terug naar origineel

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 8 : Schuifluiken
 

 

                     e1000
       per stel

 
In de opkamer zitten bijzondere schuifluiken5stel.

Door niet gebruik zitten ze vast en de verf vraagt aandacht.
In de bibliokamer zaten deze luiken ook2stel.

Eén exemplaar daarvan is een schuurvondst.
Een prachtig maatmodel voor de nieuwe luiken!

restauratie & renovatie van de schuifluiken

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 9 : Poort
 

 

                     e2500

 
In naam der koning: Doe open die poort!

De toegang van het erf is de oprit.
Het erf is verder omsingeld door water en hoge bomen.

De loeizware poort leunt tegen de boerderij.
Het wachten is op plaatsing.

 
betonnen funderin g voor de pilaren / doorgang 4 meter

kadastertekening aanwezig

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 10 : Deuren
 

 

                    e25.000

 
Het houtwerk aan de deuren is omvangrijk.

Vooral de onderzijden zijn er erg slecht aan toe.
En er zijn er wel een paar en meer ...

alle deuren vragen aandacht

deurbeslag

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 11 : Kozijnen
 

 

                    e25.000

 
Het houtwerk aan kozijnen is noodzaak.

Deels of geheel en weer heel goed in de verf gezet.
Beelden spreken voor zich.

Resultaat van langdurig achterstallig onderhoud.

alle deur- en raamkozijnen

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 12 : Pompstraat
 

 

                     e1500

 
Het Pompstraatje is ‘verdwenen’.

Voor moderne sanitaire doeleinden werd hier 
een badkamerbox gedropt in de schuur.

Daardoor verdween een essentiele doorloopgang.
De pomp is er nog. Straatje mag terug.

sloop noodbadkamer, herstel pompstraat

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 13 : Stalramen
 

 

                     e7500

 
Vraag: Hoeveel ruiten heeft deze boerderij?!

De helft van alle ramen zijn stalramen van gietijzer. 
Deze hebben een beurt nodig en her en der

is er glasreparatie nodig.

kaalmaken, gronden en verven, glas toevoegen

> 400+ ruiten dus!

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 14 : Levensboom
 

 

                      e500

 
In het verleden zat er een levensboom in het bovenlicht. 

Hoe zag deze boom er indertijd uit? En komt ie terug?

levensboom antiek gietijzer > formaat bovenlicht:

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 15 : Kachelpijp
 

 

                     e2000

 
Een kachel en geen schoorsteen?!

Deze Bekkasinen kachel wil graag stoken. 
Hiervoor is een stalen afvoerpijp buitenom nodig.

Het Bûthús zit er dan lekker warm bij :-)

stalen pijp voor hout- en allesbrander

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 16 : Veranda
 

 

                   e10.000

 
Er stond een uitstulpsel op de kadastertekening.

En geen idee waar dat nu op duidde? 
Tot een oude foto een prachtige veranda liet zien.

De keuken staat op het zuiden en zocht verkoeling.
Buitenzitten bij een regenbui kan ook.

veranda teugplaatsen? Is dat nodig?

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 17 : Electriciteit
 

 

                     e5000

 
De bedrading en het schakelmateriaal is oud, errug oud!

En een nieuwe meterkast is geen weelde.
Klassieke stopkontakten en schakelaars zullen 

voor zover dat mogelijk is intact blijven.
Energiezuilen kunnen bi/bu flexibel ingezet worden.

meterkast, bedrading, schakelmateriaal, verlichting, bakeliet

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 18 : Keukenraam
 

 

                     e6000

 
Het huidige kozijn met ruit staat op springen!

De keuken is een nieuwer deel tussen schuur en voorhuis.
Vervanger: stalen raam met de 9-deling van vroeger.

Met een paar klapramen voor een tuinbuffet.

Stal(en) raam

bruggetje van de ijzeren stalramen naar de houten voorhuisramen

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 19 : Lantaarns
 

 

                      e1500

 

Licht in de duisternis! 
Ritter lantaarns op boerderijformaat.

Om de pleats in de avond uit te lichten zijn er 
vier lantaarns om rondom de boerderij te plaatsen.

Aan de muur of op een lantaarnpaal. 

leidingen leggen  en plaatsing buitenlantaarns

 

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 20 : Badhok
 

 

                      e1500

 

De in de pompstraat gelegen badkamer verdwijnt.
In plaats daarvan komt een doucheruimte in een schuurnis.

Eenvoudig en in stijl van de boerderij.

waterleiding, douche aanleggen, putje 

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 21 : Houtworm
 

 

                     e7000

 

‘Een boerderij zonder een houtworm is geen boerderij’
En teveel houtworm is funest voor het behoud/hout.

Liever niet dus!

houtwormbestrijding door petroleuminspuiting: 

de eerste houtworm legt een eitje > de larve uit dat eitje is de schademaker > 

de larven verpoppen zich na ca 3 jr weer tot houtwormen die zich uit de pop en het hout drukken > 

en kijk! ontelbare houtworm gaatjes

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Fonds 22 : Wall of Fame
 

 

                       e30 p/st
        
    
    

 
Van jou of van mij? Fan dy of fan my?

Wall of Fame en jouw naam in de tegelwand
van dorpsboerderij Sinne State? Dat kan!
Doneer een Fries witje1 of een Friese ster12

voor de restauratie van dit rijksmonument.
Eeuwige roem zal je deel zijn! 

kleitegels (700) stempelen, schilderen, glazuren, bakken en tegelen

Friestile & Tegelboertje > Friese tegels!

Sinne State • NL43 INGB 0003333330



Met dank aan: 

Provincie Fryslân

Restauratiefonds

Gemeente Waadhoeke

DeTsjoender

Architectuurstudio SKA

Contact: 

Sinne State

Marijke Kamsma

Holpaed 18 

9035 AG Dronryp

sinnestate.nl

mail@sinnestate.nl



Tips Fonds

1 donatie/beleid

2 doel/erfgoed

3 noodzaak/herstel

4 inhoud/activiteiten

5 tijdsplanning/jaren

6 begroting/kosten

7 financiers/variatie

8 m/v kracht/taken

9 stakeholders/netwerk

10 communicatie/publiciteit

Fondsen

Iepen Mienskipsfûns

 provinciefryslan.nl  

Gravin Bylandt Stichting

 bylandtstichting.nl

Juckema Siderius fonds

 juckemasideriusfonds.nl

Fonds Bolsward Dronrijp

 bolswarddronrijp.nl

Muller’s Vaderlands fonds

 mullerfonds.nl

Prins Bernhard cultuurfonds

 cultuurfonds.nl

Van Heloma Stichting

 vanhelomastichting.nl/

Bouw Cultuurfonds Friesland

 bouwcultuurfondsfriesland.nl

Bankgiro Loterij

 bankgiroloterij.nl

Meindersma Sybenga Stichting

 keunstwurk.nl

VSB fonds

 vsbfonds.nl

Sponsoren

Bedrijven & particulieren

Crowdfunding

??

Nb!

gezamelijke doelen

stipe.frl  (keunstwurk)

Stichting Siebolt Foundation

 stichtingsiebolt.nl

Ottema Kingma stichting

 oks.nl

Museumfederatiefryslan




