
24 mei 2017, pag. 34

Jugendstilparel, unieke vissersdorpen en het nationale schaatspaleisJugendstilparel, unieke vissersdorpen en het nationale schaatspaleis
IT MOAISTE FAN FRYSLÂN

Lezers nomineer-
den ruim 270 plek-
ken en gebouwen
voor It Moaiste fan
Fryslân. De jury
selecteerde er
deze week vijftig.
Beroemde iconen
als De Waterpoort
zitten erbij, maar
ook verborgen
parels, zoals de
spinnekopmolens
van Goëngahuizen.

Jugend

D
ERWIN BOERS

De Friese bevolking toonde
,,een enorme betrokken-
heid en selecteerde veel
in eigen dorp’’, consta-

teert de jury. Ze koos zelf eerder dit
jaar al vijftig ‘mooiste objecten’ van
Friesland. Nu er talrijke nominaties
zijn ingediend door de bevolking,
moeten hier nog eens vijftig uit wor-
den geselecteerd.

Dit blijkt nog niet zo makkelijk,
want deze nominaties zijn ongelijk
over de verschillende categorieën
verdeeld. De bevolking kwam met
een overvloed aan natuur- en water-
gebieden, maar was bijvoorbeeld
niet scheutig met ideeën voor werk-
gebouwen en nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen.

Wat verder opvalt, is dat de nomi-
naties vaker op historische panden
slaan dan op nieuwbouw. Monu-
menten komen in alle categorieën
ruim aan bod in deze tweede ronde.

Fotograaf Frans Andringa nomi-
neerde wel moderne bouw, namelijk
zijn eigen woonwijkje, de Leeuwar-
der Wielendwinger. Die moet inder-
daad op de lijst, besluit de jury al
gauw. Ook over de Froonacker in
Franeker en de negentiende-eeuwse
pastorie van Easterein zijn de beoor-
delaars het vrij snel eens.

De dorpsgezichten van de Wad-
deneilanden zijn nog niet benoemd,
maar de monumentale huisjes van
Schiermonnikoog horen er zeker op,
vindt de jury. Uiteindelijk kiest ze
ook voor de woonpakhuizen aan de
Leeuwarder Oostersingel.

In de categorie werken haalde de

Centraal Apotheek in Leeuwarden
de lijst niet in een eerdere ronde. Nu
scoort de jugendstilparel alsnog.
Voor het beroemde hotel Van der
Werff op Schiermonnikoog is ook
veel steun. Chocolademaker KLAFA,
dat werkt vanuit de oude melkfa-
briek in Achlum, krijgt eveneens er-
kenning.

Over de Leeuwarder ijssalon La
Venezia en het ‘visgebouwtje’ van
Laaxum wordt lang gediscussieerd,
maar ze halen het niet. Klein maar
fijn: de berging van ingenieursbu-
reau Boorsma hoort wel op de lijst,
vindt de jury. De zuivelindustrie is
ook genomineerd en er wordt lang
over gebrainstormd. Uiteindelijk
maakt de jury een opvallende keuze:
namelijk de fabriekswand langs het

ke visse

Nieuwe Kanaal in Leeuwarden,
waarvoor bedrijven als de ‘Condens’
en Koopmans Meel de fundamenten
legden.

De jury is dankbaar voor de nomi-
natie van de Bonifatiuskapel in Dok-
kum. Zij zag hem in de eerste ronde
over het hoofd. Onterecht, want reu-
ze bijzonder. Met de andere ‘reli-
gieuze’ inzendingen wordt gewor-
steld. Uiteindelijk rollen de Sint Pi-
ter van Grou en de Koepelkerk in
Berltsum eruit. De laatste is ,,toch
wel heel mooi’’. Voor de regionale
spreiding moet ook de Bonifatius-
kerk in Oldeberkoop erop, zo wordt
besloten.

En het nagebouwde skelet van het
kerkje waarin de doopsgezinde
Menno Simons vroeger preekte?
,,Het gebouw is niet zo bijzonder.’’
Uiteindelijk kiest de jury het ge-
bouwtje toch, want het is een toeris-
tentrekker van formaat, met een fas-
cinerende historie.

In de categorie publieke gebou-
wen kiest de jury voor het stadhuis
van Bolsward, als representant van
de oude Friese raadhuizen. Ook het
Jopie Huismanmuseum in Workum
en het moderne Natuurcentrum
worden onmiddellijk geselecteerd.
De Elfstedenhal haalt het niet: ,,Het
is toch wel een heel politiek-correcte
keus.’’ Het Drachtster Lyceum krijgt
complimenten, maar valt buiten de
boot.

Na enige discussie komt ook mu-
seum Het Princessehof erbij. Welis-

waar staat de aanpalende Grote
Kerkstraat al op de lijst, maar dit ge-
bouw, waarin Maria Louise woonde
en waar kunstenaar Maurits Escher
werd geboren, is op zichzelf een top-
per, vindt de jury. Na bestudering
van de foto’s kiest ze ook voor het
nieuwe ‘dorpshuis’ van Rottevalle,
vanwege de hoge kwaliteit van het
ontwerp.

In de eerste selectieronde viel
Dokkum buiten de boot, maar de
bolwerken met molens horen er
toch op, vindt de jury. Ook Paesens-
Moddergat (,,unieke vissersdor-
pen’’) en It Heidenskip worden nu
alsnog aangewezen.

Greonterp leidt tot twijfel, maar
haalt het nu ook, mede vanwege
schrijver Gerard Reve, die hier

het nationale

woonde. En om het Leeuwarder
Zaailand kun je eigenlijk niet meer
heen, oordeelt de jury. Het is uitge-
groeid tot markant evenementen-
plein voor de hele provincie.

In de categorie Natuur en Water
krijgt het Fochteloërveen een suc-
cesvolle tweede kans. Het typische
coulissenlandschap van de noorde-
lijke Friese wouden bij Eastermar
wordt ook toegevoegd, evenals de
genomineerde Luts bij Balk.

Na wat plussen en minnen valt De
Slotplaats van Bakkeveen in de prij-
zen. Niet zozeer om het gebouw, als
wel vanwege ,,het verhaal van het
landschap’’. De Grutte Gaastmar
wordt uitverkozen tot mooiste re-
presentant van de zuidwestelijke
Friese Meren, vooral ook vanwege
,,de goede toegankelijkheid’’, want
anders gooide de Ursulapoel ook ho-
ge ogen. Over de Snitsermar is de ju-
ry niet erg lovend.

Zowel de inzenders als de jury to-
nen zich enthousiast over de Wad-
dendijk van noordelijk Friesland. Hij
krijgt een plek in de categorie ver-
voer, energie en bescherming. Apart
hiervan worden ook de zeewering-
palen bij Zwarte Haan benoemd. Er
moeten beslist ook sluizen op de
lijst, vindt de jury. Ze weifelt over
Stavoren, maar kiest voor het Lau-
wersmeer.

Moeten er schepen op de lijst? De
Leeuwarder Museumhaven, maar
ook anderen drongen hier op aan.
De jury vindt de aangedragen sug-

gesties echter niet passend.
De nominatie van een klassiek

Fries spinnekopmolentje wordt wel
beloond. De jury kiest na wat plus-
sen en minnen voor Goëngahuizen,
waar verschillende gerestaureerde
exemplaren staan. Een aquaduct
hoort echt bij Friesland. Hoewel een
deel van de jury liever het exem-
plaar in de Wâldwei bij Hempens
had beloond, kiest ze uiteindelijk
toch voor het genomineerde Ie-
akwadukt bij Woudsend.

In de categorie erfgoed gooit
Coopersburg in Akkrum meteen ho-
ge ogen, vanwege ,,het bijzondere
historische verhaal’’. Het ijsgebouw-
tje van Aldtsjerk sneuvelde eerder,
maar komt nu alsnog op de lijst. ,,Er
moet ook een slot of state in’’, vin-

schaatspaleis

den de juryleden, die na enige twijfel
kiezen voor Dekemastate in Jelsum.
Later valt ook De Schierstins nog in
de prijzen: het enige nog bestaande
torenkasteeltje van Friesland: ,,Een
uniek geval.’’

Over Oranjewoud is discussie,
want museum Belvédère haalde de
lijst eerder al. Het oude landgoedge-
bied is echter zo bijzonder dat het
apart op de lijst moet, vindt de jury.

De Ecokathedraal in Mildam haal-
de het eerst niet in de categorie nieu-
we ontwikkelingen, maar komt nu
alsnog op de lijst. Het oude landgoed
Vijversburg is nu een kunst- en bele-
venispark en roept bij de jury ook
veel enthousiasme op.

De in staal nagebouwde state van
Bears wordt ook verkozen. Twee
nieuwe groene initiatieven worden
beloond: een biologisch-dynami-
sche boerderij in Bolsward en de
tuinderij van Sibrandabuorren.

In de categorie iconen schampert
de jury over Crystallic in Leeuwar-
den: ,,Het is zeker een icoon, maar
niet eentje waar je trots op moet
zijn.’’ Ze kiest bouwwerken waar ze
niet omheen kan: uiteraard de Olde-
hove en de Waterpoort, terwijl ook
het Woudagemaal onvermijdelijk is.

Na enige twijfel rolt ook it Sjûke-
lân uit de bus. Alleen over Thialf
wordt stevig gediscussieerd. Moet
dit nu echt? Ja, het is wel hèt schaats-
paleis in Nederland. ,,Schaatsen en
Friesland, dat is nogal wat.’’
Stem mee op itmoaistefan.frl.

Contourenkerkje
Menno Simons:
‘toeristentrekker
van formaat’

Grutte Gaastmar:
grote schoonheid
en ‘goed
toegankelijk’

‘Thialf is
wel hèt
schaatspaleis
van Nederland’
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De Waterpoort in Sneek.

De Slotplaats in Bakkeveen.

De Wielendwinger bij de Groene Ster in Leeuwarden.

Dekemastate in Jelsum.
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De woonpakhuizen aan de Oostersingel in Leeuwarden.De woonpakhuizen aan de Oostersingel in Leeuwarden.

De Centraal Apotheek in Leeuwarden.

Het stadhuis van Bolsward.
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De Schierstins in Feanwâlden.

Het Woudagemaal bij Lemmer.

Het coulissenlandschap van de Noordelijke Friese Wouden.

De Ecokathedraal in Mildam.

Een van de spinnekopmolentjes van Goëngahuizen. De karakteristieke vissershuisjes van Paesens-Moddergat.De karakteristieke vissershuisjes van Paesens-Moddergat. De Oldehove in Leeuwarden.


