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‘Bijzonderste park van Nederland’
IT MOAISTE FAN FRYSLÂN

Dit voorjaar hielden we de verkie-
zing It moaiste fan Fryslân. De
Friese bevolking selecteerde daar-
bij de tien mooiste gebouwen en
plekken van de provincie. Op de
website itmoaistefan.frl kan nu
worden gestemd op een top 3. De
LC bezoekt de tien mooiste objec-
ten. Vandaag deel 1: Park Vijvers-
burg.

INES JONKER

Park Vijversburg in Tytsjerk
is tot winnaar verkozen in
de categorie ‘nieuwe ruim-
telijke ontwikkelingen’. Op

pad met Piet Bonte, de apetrotse ‘re-
gent’ van het bestuur.

Hij zegt het meteen maar even: hij
noemt zichzelf nóóit regent. Die titel
dateert uit de vorige eeuw, toen het
wandelpark, nagelaten aan de dor-
pen Tytsjerk, Ryptsjerk en Hurdega-
ryp door Age Looxma-Ypeij, inder-
daad nog bestuurd werd door regen-
ten.

Niets dan lof voor deze figuren,
stelt de 73-jarige secretaris uit Hur-
degaryp. ,,Het park is zo mooi omdat
de vroegere regenten goed op de
winkel hebben gepast. Ze hielden al-
les bij het oude, veranderden niks en
er is dus ook niets verknoeid. Dat is
zeldzaam bij parken uit die tijd.’’

Latere besturen wilden juist wel
vernieuwen, met behoud van de oor-
spronkelijke slingerpaadjes, en
brachten kunst in het park. Zelf trad
Bonte in 1994 toe tot het bestuur. Als
voormalig inwoner van Tytsjerk
kwam hij altijd al veel in het park, dat

destijds slecht onderhouden werd.
,,Ik hou erg van tuinieren en mijn
handen jeukten als ik hier rondliep.’’

Met zichtbaar genoegen geeft
Bonte een rondleiding door het park,
waarvan de villa in mei heropend
werd na een ingrijpende vernieu-
wing. Bijna 6 miljoen kostten de ver-
bouwing van de villa, het nieuwe gla-
zen paviljoen en de uitbreiding van
het park bij elkaar; de ‘restyling’ ging
gepaard met tal van tegenslagen,
maar het resultaat is prachtig, vindt
Bonte.

Pronkstuk is het
glazen paviljoen

Als eerste laat hij het nieuwe podi-
um zien aan de oostkant van het
park. ,,Een van de mooiste stukjes in
het oude gedeelte’’, vindt de secreta-
ris. ,,In dit deel van het park worden
al jaren festiviteiten gehouden, zoals
kerkdiensten met Hemelvaartsdag
en Pinksteren. Daarom hebben we
hier een podium gecreëerd voor
kleinschalige buitenoptredens, met
zitplaatsen voor 105 mensen.’’

Pronkstuk van het nieuwe Park
Vijversburg is het glazen paviljoen,
net als het podium ontworpen door
de architecten Junya Ishigami en
Marieke Kums. ,,Dit is een uniek ont-
werp’’, klinkt Bonte enthousiast ter-
wijl hij door de glazen gang wandelt.
,,Je ervaart het park hier anders. Het
bestuur wil parkbezoekers in con-
tact brengen met kunst, daar is dit
een mooi voorbeeld van. Het is een
prachtige ruimte voor concerten en

tentoonstellingen.’’
Gevraagd naar de plek waar hij het

meest trots op is, zegt Bonte zonder
aarzeling: Frijlân. Dit is een van de
drie nieuwe parkonderdelen aan de
kant van Leeuwarden. Het is een ont-
dekkingsgebied met langbloeiende
planten, bedoeld voor kinderen. Het
is deels ontworpen door landschaps-
architect Piet Oudolf. Bonte: ,,In Park
Vijversburg komen veel gezinnen
met kinderen en die wilden we wat
extra’s bieden. Ik vind het belangrijk
om kinderen spelenderwijs met na-
tuur in aanraking te brengen.’’ Voor-
al het waterlabyrint, waar je met een
vlot doorheen kunt varen, is enorm
populair.

Laatst leidde hij een groep plan-
tenliefhebbers uit de Randstad rond
door Vijversburg. Lyrisch waren ze
over de gevarieerde flora en de com-
binatie van natuur en cultuur. ,,Als
dit park in de Randstad lag, zou het
overstelpt worden met bezoekers.’’

Volgens Bonte moeten veel Frie-
zen nog ontdekken wat voor parel
Park Vijversburg is. ,,Dit is het meest
bijzondere natuur- en cultuurpark
van Nederland, door de combinatie
van oud en nieuw: dat heb ik zelfs in
Engeland, dat schitterende parken
heeft, nooit gezien.’’ Dat hij dat wel
van westerlingen en niet van Friezen
hoort, is evenwel geen ramp. ,,We
hebben dit gemaakt om mensen die
niet dagelijks met schoonheid om-
ringd worden, in contact te brengen
met kunst en fraaie architectuur, in
een natuurlijke omgeving. Een lan-
ger verblijf in het park doet iets met
je.’’

Piet Bonte bij het nieuwe podium aan de oostkant van park Vijversburg, ,,een van de mooiste stukjes in het oude gedeel-
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