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Waar is Frieslands
moderne icoon?

IT MOAISTE FAN FRYSLAN

moderne
ROB LEEMHUIS

LEEUWARDEN Heeft Friesland wel
moderne architectonische iconen?
Nauwelijks, kun je concluderen als
je naar de inzendingen kijkt voor It
Moaiste fan Fryslân.

Van de 192 nominaties die gisteren
waren binnengekomen, zijn er maar
19 gebouwen bij die jonger zijn dan
pakweg vijftig jaar: dat is ongeveer
10 procent. En dan gaat het in over-
grote meerderheid om woonhuizen
of kleine woonwijken, zoals De San-
ding in Drachten of het Bastionei-
land in Leeuwarden. Maar zit er ook
een Friese evenknie bij van bijvoor-
beeld het Groninger Museum, Eye
en Nemo in Amsterdam, de Rotter-
damse Kop van Zuid, of de wijk Céra-
mique in Maastricht?

Bij de jurynominaties zit de win-
naar er in ieder geval niet tussen. In
de categorie ‘iconen’ is de jongste
kandidaat, de Afsluitdijk, ook al
meer dan tachtig jaar oud. Bij de
‘nieuwe ruimtelijke ontwikkelin-
gen’ schitteren nieuwe gebouwen
ook al door afwezigheid: genomi-
neerd zijn een klooster (Nij Kleaster,
een nieuw klooster in de middel-

eeuwse kerk van Jorwert), een pop-
festival (Welcome to the Village),
een natuurbeschermingsinitiatief
(de Skriezekrite rond Idzega), een
moestuin (de Doarpstún in Snakker-
buren) en de herontwikkeling van
een oude gevangenis (De Blokhuis-
poort). Hallo, is Friesland al in de
21ste eeuw aanbeland?

Nou, toch een beetje: in de catego-
rie ‘publieke gebouwen’ domineert
de moderne tijd, met in Leeuwarden
de Kenniscampus, de Michaël-
school, de aula van de Noorderbe-
graafplaats en Tresoar. Museum Bel-
védère in Oranjewoud maakt dit rij-
tje compleet.

Maar goed, Friesland is de provin-
cie van de kleinschaligheid en tus-
sen de inzendingen van het publiek
zitten wel pareltjes. Neem de vakan-
tiewoning aan de Pikmar in Grou,
ontworpen door de Amsterdamse
architecten Tim Piët en Jos Blom.
,,Opvallende en fraaie moderne ar-
chitectuur’’, oordeelt Jorrit de Boer
over het huisje met karakteristiek
roestkleurig dak. Ook een huis aan
het water in Akkrum, ontworpen
door architect Brouwer uit Beets, is
een blikvanger. ,,Bekend bij iedereen
die wel eens door Akkrum vaart’’,

moderne icoon?
schrijft inzender J. W. van der Meer.

Opmerkelijke inzendingen zijn er
verder van Dick Stellingwerf, die
twee moderne woonhuizen in
Drachten tipte, aan de Wijmasreed
en de Oudeweg, beide in kleuren die
aan De Stijl doen denken. Verder de
opvallende showroom van Van den
Brug, ook in Drachten. ,,De gebruikte
gevelmaterialen weerspiegelen de
nieuwe auto’s. Een tijdloos icoon’’,
schrijft Stellingwerf.

Maar of een showroom het kan
schoppen tot architectuuricoon van
een hele provincie is nog maar de
vraag. Daarvoor komen misschien
drie inzendingen nog het meest in
aanmerking: het Wilhelminaplein
in Leeuwarden (,,Een fantastische
openbare ruimte’’, schrijft Sjoerd
Nota), het nieuwe Thialf (,,Een prach-
tig nieuw stadion’’, aldus Piet Wiers-
ma) of Theater Sneek (,,Het is mooi
dat een stad dit aandurft’’, vinden
Ans Schukking en Hans Nieuwen-
huijsen). Opvallend: de andere nieu-
we ijshal in Friesland, de 11Stedenhal
in Leeuwarden, is nog niet genoemd.
Evenmin als het meest zichtbare
moderne gebouw van Friesland: Abe
Bonnema’s Achmeatoren.
www.itmoaistefan.frl
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Het Wilhelminaplein in Leeuwarden, vlak na voltooiing in 2012. FOTO ARCHIEF LC


