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De sauna in Vrouwenparochie hield zijn deuren al enige tijd gesloten.
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Tweede Friese sauna
getroffen door bankroet
ze zomer al de ondergang van Saunastate in Gorredijk, deze week is
ook sauna De Wadden in Vrouwenparochie omgevallen.

De branche
floreert juist bij
groeiende
bezoekcijfers

De eigenaren Durk Venema en Jan
Hendrik Rijpstra maakten afgelopen
dinsdag op eigen verzoek de gang
naar de faillissementsrechter. Zoals
het nu lijkt, heeft curator Ineke
Grijpma een schuldenlast van
100.000 euro te vereffenen.
,,De sauna was al een tijdje dicht’’,
weet de jurist. Ze begreep dat de teloorgang te wijten is aan teruglopende bezoekcijfers. Op het moment van de faillissementsuitspraak stonden er nog slechts twee
werknemers op de loonlijst. Toen De
Wadden in 2013 het stokje van Sauna
Hotstones overnam, waren dat er
nog zeker dertien. Er werkten
schoonheidsspecialisten, masseurs
en restaurantpersoneel.
De sauna in Vrouwenparochie is
al sinds de jaren tachtig actief, steeds
onder wisselende namen. Grijpma
sluit ook niet uit dat er nieuwe ex-

ploitanten op deze plek zullen neerstrijken. Trekpleister waren tot nu
toe altijd de saunabaden, gevuld met
zout bronwater dat uit de Bildtse ondergrond wordt opgepompt.
,,Ik ga erheen vanwege de zoute
baden’’, zo vertelde Franeker Henk
Verduyn in 2016 aan het Friesch
Dagblad. ,,Die heb je nergens anders
in de provincie. Het water komt van
zeventig of honderd meter diepte of
zo en dat is heel heilzaam water.
Vroeger had ik last van hooikoorts,
nu nog maar heel sporadisch.’’
Venema en Rijpstra lieten hun bedrijf nog wel renoveren, maar klanten bleven klagen over achterstallig
onderhoud. Ook Thermen Saunastate in Gorredijk zat halverwege een
investeringsslag, toen eigenaar Robert ter Elst afgelopen juli de hand-
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VROUWENPAROCHIE Eerst was er de-

doek in de ring gooide. Twee maal
zo’n bankroet in een jaar, is dat tekenend voor hoe de branche er momenteel voor staat?
Eigenlijk niet, meent secretaris
Pieter Bunt van de Vereniging van
Nederlandse sauna- en wellnessbedrijven (VNSWB). ,,Er is in onze branche niet zo veel aan de hand’’, zegt
Bunt, zelf uitbater van Sauna Het
Friese Woud in Boijl. ,,Ik wil niks
over collegabedrijven zeggen, maar
ik kan niet zeggen dat het slecht
gaat.’’
Uit het Nationaal Saunabezoekers
Onderzoek blijkt dat het saunabezoek sinds 2010 jaarlijks met zo’n 3,7
procent is gegroeid. In 2016 turfde
onderzoekers van adviesbureau Van
Spronsen & partners 15,6 miljoen
bezoekjes. De gasten zijn ook meer
gaan uitgeven. Gemiddeld besteden
ze zo’n 63 euro per keer.
Friesland telt nu nog vier saunabedrijven in Boijl, Joure, Burgum en
Makkum. ,,Onze branche ontwikkelt
zich nog steeds’’, stelt Bunt. ,,Stilstand is achteruitgang. Je moet dus
blijven investeren in je bedrijf, je
moet blijven komen met nieuwe innovaties.’’

