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It moaiste fan Fryslân: kies maar
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Wat zijn de honderd

mooiste gebouwen en plekken van
Friesland? Een jury heeft de helft
vast uitgekozen. Het publiek mag
de andere vijftig juweeltjes aandragen.

,,Wat laten we onze gasten in 2018
zien?’’ vroegen architecten Jacob
Borren en Bauke Tuinstra zich vorig
jaar af, denkend aan de Kulturele
Haadstêd. Ze kwamen op het idee
hier een project van te maken waaraan iedere Fries kan meewerken. Samen met de Leeuwarder Courant,
het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân smeedden ze een plan, waarvan
de uitvoering vandaag begint: ‘It
Moaiste fan Fryslân’.
Het idee is om honderd parels in
het Friese landschap aan te wijzen,

die voor bezoekers het bekijken
waard zijn. Op de lijst horen woningen en kerken thuis, maar bijvoorbeeld ook parken, dorpsgezichten
en ‘iconen’. Een jury selecteerde in
maart al vijftig van deze plekken,
verdeeld over tien categorieën.
Dit viel de jury niet mee, want
Friesland telt veel meer mooie plekken dan er in de top 50 passen. Aan
de Friese bevolking is nu de taak om
de ‘missende kralen van de ketting’
aan te wijzen. Welke prachtige kerk,
welke schitterende fabriek en wat
voor landschappen missen er? Wat
moet er beslist in de uiteindelijke
lijst?
Iedereen zijn n0minatie per categorie indienen. Het mag met een
mail naar de LC, maar het kan ook op
de centrale website itmoaistefan.frl.
Die gaat vandaag om 10.00 uur in de
lucht. Hierop zullen de komende we-

ken geregeld tussenstanden te zien
zijn.
Later dit voorjaar komt de jury opnieuw bij elkaar. Na bestudering van
de inzendingen voegt ze per categorie vijf keuzes toe, zodat er een top
100 ontstaat. Vanaf de zomer worden er verkiezingen per categorie
gehouden, waarbij de bevolking een
top 10 van ‘it moaiste’ kan samenstellen. Vervolgens is er een verkiezing binnen deze top 10, waarmee de
allergrootste parel van Friesland zal
worden uitgekozen.
De vastgestelde top 100 kan voor
gastheren en bezoekers leidraad zijn
om de mooiste plekken van Friesland te bezoeken. Wie de festiviteiten van het culturele feestjaar 2018
bezoekt, moet immers meer van de
provincie zien dan alleen de musea
en festivalpleinen in Leeuwarden.
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