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Eindelijk een
echte huiskamer
Wat is ‘It moaiste fan Fryslân’? Alle inwoners van de
provincie mogen daarvoor tot 18 mei nominaties
aandragen op www.itmoaistefan.frl. Lukraak
stemmen op eigen huis, wijk, dorp of stad ligt voor de
hand - maar interessanter is bedenken wat echt
waarde voor Fryslân heeft, en waarom. Architect Hans
Heijdeman brengt een eerbetoon aan het
Wilhelminaplein in Leeuwarden.
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De parels van Fryslân
hoeven niet per se alleen
maar objecten of plekken te
zijn waarvan iedereen vindt
dat ze ‘mooi’ zijn - belangrijker is dat ze ‘goed’ zijn, zegt
architect Hans Heijdeman uit
Leeuwarden. ,,En daarom wil
ik dit Wilhelminaplein aandragen. Want daar ben ik
eindelijk trots op.” Het plein
is kleiner geworden door het
woonwinkelcomplex dat
bekend stond als ‘pleinafsluitend gebouw’ te verbouwen
en er pal voor het Fries Museum neer te zetten. Dat nam
een flinke hap af van de grote
pleinvlakte en gaf de ruimte
een veel menselijker maat.
Een tweede ingreep maakte
het plein nog kleiner en
‘smûker’: langs een lange
zijde van het plein, dwars op
het museum, kwam een rij
winkels en horeca op de
begane grond met appartementen erboven. ,,En die
luifel van het museum maakt
er een echte stadshuiskamer
van - complimenten voor
architect Henket.” Tot slot is
de overblijvende ruimte
aangekleed met houten zitelementen, bomen, een
kunstwerk en een fontein.

,,De maat van het plein
werd pas te groot na demping
van de Oude Herengracht in
1850. Wat volgde, is één lange
geschiedenis van pogingen
om het plein kleiner te maken of te doen lijken.” Zo
waren er in de periode dat
Heijdeman stadsarchitect was,
plannen voor overkappingen
op de pleinhoeken, plus een
podiumontwerp van het
Oostenrijkse architectenbureau Coöp Himmelb(l)au. Wat
hij niet meemaakte in die tijd!
Twee keer naar Wenen geweest, een planpresentatie
moeten afbreken omdat boze
marktkooplui onaangekondigd kwamen protesteren,
enzovoorts. Het podium ging
niet door; de overkappingen
werden wel gebouwd maar in
sterk bezuinigde mate - in de
volksmond heetten ze al snel
olifantenstallingen. Ze werden voortijdig afgebroken en
belandden bij het oud ijzer.
Maar Heijdeman is in retrospectief mild en relativerend.
,,Het zijn allemaal tussenstappen. Je moet die gewoon
zetten. Het is net als met het
opvoeden van je kinderen:
uiteindelijk zie je dat het toch
goed komt.”

,,We mogen met z’n allen
blij zijn dat dit nu gelukt is.
En het verhaal erachter niet
vergeten. Want het is een
toonbeeld van een ruimte
waar ingrijpen nodig was, en
van hoe moeilijk het is iets te
realiseren.” Of de gebouwen
aan het plein mooi zijn of
niet, of het erg is dat de symmetrie verdwenen is (het
gerechtshof gaat nu deels
schuil achter de nieuwbouw
op het plein), is wat Heijdeman betreft minder belangrijk. ,,Dat rijtje nieuwbouw
kun je een stel modieuze
clichés noemen waarvan je
weet: nu vinden we het leuk
en over vijftien jaar zeggen
we: tja, zo deden we dat toen.
Maar het goede eraan is dat de
winkels niet aan de pleinkant
liggen. Als die al leeg komen
te staan, heeft het plein zelf
daar geen last van. De horeca
is wél op het plein geöriënteerd. En de andere gebouwen
hebben functies die minder
gevoelig zijn voor de tijd.
Stabiele gebruikers die het
plein cachet geven. Het is een
beetje het Vrijthof geworden
waar we altijd zo jaloers op
waren. Je kunt er lekker rustig
op het terras in de zon zitten.”

