Van

der

Meulen

in

Sneek

naar

hal

met

Door Willem Altena

eigenaren van de roemruchte Quotum
Bank De twee wilden in de hal een superdisco
disco beginnen maar ook dat plan stuitte op
gemeentelijke tegenstand

SNEEK De hal mag dan niet zo’n best
verleden hebben
groothandel Van der
Meulen ziet de toekomst in het nieuwe
onderkomen zonnig tegemoet Bijgelovig
zijn ze bij de uit 1880 daterende Sneker
onderneming die handelt in speelgoed en
wensen en ansichtkaarten uitgeeft dan ook
allerminst
-

der Meulen het pand dat de
jaren
wat
verloederde
heeft
weklaatste
gekocht
ekocht hoeft niet zoveel verbazing te wekken
ken Al langere trjd huurde het opslagruimte
te voor de uit het Verre Oosten gemporteerde
de

was hØt niet
en

kwam

want

rn

het personeel op straat te staan

Verschillende ondernemingen klein en
groot gebruikten het pand daarna als showroom
room of opslagruimte totdat Philips in 1969
er de produktie van hoogtezonnen en onderdelen
delen van scheerapparaten - in de vloer
gestampte mesjes herinneren daaraan nog
altijd - begon Elf jaren later gingen de deuren
te koop
ren weer dicht en stond de hal Philips’
hØt
Pas in 1987 gelukte het
gebouw van de hand te doen Gelukkige

speelgoedartikelenVan

ders blijft alleen de
zitten

waar

de

andere

huurders

Friese Bierbrouwerij

zij zit

Van der Meulen voert

Toch moeten ze bij Van der Meulen wel
een aardig scherp beeld hebben van wat er
zich in de loop van de tijd zoal in het grote
gebouw heeft afgespeeld Per slot van rekening
ning waren ze op het industrieterrein Houkesloot
kesloot buren van de ondernemers die korte
te of langere tijd hun heil in
de grote hal
zochten - en lang niet altijd vonden
Nummer een was Van der Heem een Directeur Wijger van der Meulen had voor zijn aan
vijftig mensen werk biedende familiebedrijf
nationale
onderneming in elektrische apparaten gewoon extra ruimte nodig Daarom liet hij zijn oog vallen op de voormalige Philipshal wat voor
raten die dertig jaar geleden de hal met een
miljoen bouwkundigeaanpassingen behoeft
1
Foto LC
van der Veen
daverend succes

Van

Dat

laatste
aatste

We hebben gewoon extra ruimte nodig
En dat biedt deze hal
zegt directeur Wijger
van der Meulen van het aan vijftig mensen
werk biedende familiebedrijf Als deze
mogelijkheid zich niet had voorgedaan
waren we naar de Randstad gegaan De historie
torie van het pand is voor ons niet zo relevant
vant Wij kijken liever vooruit

Een

verleden

was de Heerenveenster Harry (’Bioiprm’
Hutting die van de hal een sportcomplex
plex wilde maken Maar dat vlotte niet zo

koper
iprm’

porthal tot

evenementenhal

mentenhal

Jammer

van die balzalen van
die Huttf

doucheruimten

kleeden

...en

weer zullen worden verwijderd Jammer
ook van die naam de Frisianahal waarvoor
neertelhij eveneens een stevige duit moest
was en bleef het onder de
^^kiQ
gojgemeent des PhjUpshal

de verplaatsing in
fasen uit Het bedrijf dat sinds enige tijd een
verkoopkantoor heeft in het Zeeuwse Middelburg
delburg opereerde de laatste zes jaar vanuit
drie verschillende
vestigingen in Sneek
Van der Meulen Zo’n situatie ontstaat als je
bedrijf groeit en de uitbreidingsmogelijkheden
den bij de hoofdvestigingzijn opgebruikt
Maar het werkt niet echt lekker Vooral
)e

eerste verhuizing

montagehal

is

naar de voormalige
zo goed als afgerond

inmiddels

rond

Als alles meezit zijn alle afdelingen
drie jaar onder een dak
Voor die
opzet is gekozen om de kosten te spreiden
Vooral voor de bouwkundige aanpassingen
aan kantooren en showruimte zal nog even

binnen

moeten worden gespaard

Met de koop van de hal de inrichting van
een laaden en losperron aan de achterzijde en
het fatsoeneren van het terrein rondom het
deetjes erover bestaan trouwens
gebouw
is
een
miljoeneninvestering
al
We willen de voorgevel een ander
gemoeid De bouwkundige aanpassingen
huiskleurØn
modern aanzien geven met daarin de
alleen al vroegen tot .dusver een slordige
kleurØn rood en blauw en bij voorbeeld een
1
miljoen becijfert de directie
"eelgoedbeer als herkenbare elementen
Overigens denkt Van der Meulen alweer
et wat goede wil moet het mogelijk zijn het
stiekem aan een verdere uitbreiding van de
gebouw dat toch opvallend aan de A7 is magazijnruimte in de vorm
van nieuwbouw
gesitueerd een eigen gezicht te geven
naast de bestaande hal met nogeens 10
Op haar beurt kocht de internationaal
vierkante meter Eigenlijk
zitten we
nu
opererende groothandel de hal van de Horeca-exploitatiemaatschappij
alweer te krap Ik zie het al helemaal voor
me Als wedan daar dit zo doen en verderop
ca-exploitatiemaatschappij Sneek van ’Fier
de Vries en Lammert Gorter de voormalige
misschien . ."

Van der Meulen Ook

wij krijgen er
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