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Natuur favoriet bij
It Moaiste fan Fryslân
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN De Waddenzee, het
IJsselmeer en de Lippenhústerhei-
de: groen en water blijken veruit
favoriet bij de nominaties voor It
Moaiste fan Fryslân.

Hetmooisteuitzicht vanFriesland is
,,de blik op het IJsselmeer vanuit
Lemmer’’, schrijft René Engwerda.
,,De Waddenzee kan in de top tien
niet ontbreken’’, vindt Jellie Ewoldt.
,,Echt een uniek gebied.Met laagwa-
ter prachtig om te fotograferen’’,
meldt Pier deHaan over deWadden-
dijk bij Sexbierum. Maar liefst een
derde van de reacties ging over
groen- en waterlandschappen.

Meer dan vijftig nominaties zijn
inmiddels verwerkt en geplaatst op
dewebsite itmoaistefan.frl. Sinds af-
gelopen week kan iedereen plekken
en gebouwen nomineren voor de
top honderd van Friesland, die in de
loop van dit jaar wordt samenge-
steld. Een jury koos al vijftig objec-
ten. De Friese bevolking is nu aan zet
om ideeën aan te leverenvoor de an-
dere helft.

Een verkiezing volgt later. Voorlo-
pig gaat het alleen nog maar om
ideeën die de jury kunnen inspire-
ren. Het is dan ook niet verboden
ommeerdere voorbeelden in te zen-

den. Esther Hagen had die bood-
schap goed begrepen: ze nomineer-
demaar liefst vijf plekken op Schier-
monnikoog: het breedste strandvan
West-Europa, de rode vuurtoren, de
Langestreek, het drenkelingenkerk-
hof én de karakteristieke eilander
huisjes.

De keuze van de eerste vijftig ob-
jecten maakte emotie los, vooral op
socialemedia. ,,Waaromheeft u niet
voorgesteld dat het Moaiste fan
Fryslân op z’n minst vertegenwoor-
digd had moeten zijn in een type
schip, een jacht, een boot, als meta-
foor voor alles dat zij vertegenwoor-
digt?’’, schrijft Niek Donker van de
Leeuwarder Museumhaven op zijn
website. ,,Of dat ’n skûtsjemoet zijn,
een Lemster aak, zestienkwadraat,
tjotter of het Statenjacht, ik hadmet
waardering uw keuzes kunnen billij-
ken, wetende dat kiezen wreed kan
voelen.’’

Ter geruststelling: die keuze is
nog altijd mogelijk, want de jury
ging tot nu toe creatief om met de

categorie-indeling. Niets staat een
nominatie van een schip in de weg,
bijvoorbeeld in de vorm van erf-
goed. Het is dan echter wel zaak dat
mensen zulke ideeën daadwerkelijk
indienen via de officiële website of
bijvoorbeeld met eenmailtje aan de
LC. Zend bij voorkeur een eigen foto
en een goede motivatie mee.

Opvallend aan de publieksnomi-
naties tot nu toe is dat tweederde ge-
richt is opnoordelijk Friesland.Hier-
bij gaat het om een brede variatie
aan objecten. Van de Dokkumer bol-
werkenmetmolens tot het park Vij-
versburg in Tytsjerk. En van Deke-
mastate in Jelsum tot het dorpsge-
zicht van Deinum.

Vanuit het oosten kwamen
slechts enkele publieksaanmeldin-
gen binnen, maar dan wel meteen
heel bijzondere. Ben Spoelstra droeg
Heineken Drachten aan: ,,Mooie
blikvanger.’’ Ook de oudejaarsstunt
van Vreewijk Drachten verdient vol-
gens hem een plekje: ,,Ieder jaar
weer verrassend.’’ Eén inzender no-
mineerde in éénkeerdegehele Zuid-
westhoek: ,,Alles wat Frieslandmooi
maakt, op een hoopje.’’

Vooraf verwachtte de jury al dat
een aantal bekende iconen meteen
wel door de bevolking zou worden
aangedragen. Dit gebeurde ook, van
de Oldehove tot de Waterpoort.

Opvallend aan
de nominaties:
tweederde komt uit
Noord-Friesland


