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Modern wordt
niet gestemd
Hoe ouder hoe mooier, dat vindt haast iedereen die
zich bemoeit met de vraag: Wat is ‘It moaiste fan
Fryslân’? Van de lijst met honderd objecten stemmen
mensen vooral op iconen en klassiekers. Vooralsnog u hebt nog een maand om met uw stem de
rangschikking te beïnvloeden.
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De Waddendijk,
Centraal Apotheek in Leeuwarden en het stadhuis in
Bolsward zijn na anderhalve
week stemmen absolute
toppers. De Waddendijk
voert de lijst aan met bijna 60
procent van de stemmen in
de categorie ‘vervoer, energie
en bescherming’. Ook de
apotheek en het stadhuis
hebben elk meer dan een
derde van de stemmen in hun
categorie (respectievelijk
‘werken’ en ‘publieke gebouwen’) en daarmee zijn deze
toppers de enige van de honderd objecten die meer dan
30 procent stemmen haalden
in hun categorie. Eén blik op
de foto’s van de tien lijstaanvoerders leert dat de publieksvoorkeur uitgaat naar
bekende, herkenbare en liefst
oude gebouwen of landschappen.

De vierkante foto’s
tonen Dokkum met bolwerk
en molen, met ongeveer een
kwart van de stemmen in de
categorie ‘wijk, dorp en stad’
en wordt in die lijst op de
hielen gezeten door de Noorderhaven van Harlingen. De
Blokhuispoort heeft een
vijfde van de stemmen in de
categorie ‘nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen’ - de Ecokathedraal in Mildam staat daar
maar iets onder op nummer
twee. De lijst ‘geloven’ wordt
aangevoerd door de Broerekerk in Bolsward die dankzij
het glazen dak ruïne-af werd.
De IJsselmeerkust in Gaasterland met haar kliffen krijgt
de meeste stemmen in de
rubriek ‘groen en water’ (met
op twee De Deelen).

Coopersburg in Akkrum heeft de eerste dagen
nét iets meer stemmen op
haar naam gebracht dan de
dorpskom van Hindeloopen
en voert daarmee de lijst
‘erfgoed’ aan. De eilander
huisjes op Schiermonnikoog
kregen een kwart van de
stemmen in de categorie
‘wonen’, op de voet gevolgd
door de kerk in Easterein. En
het Woudagemaal in Lemmer
is op dit moment lijstaanvoerder van de tien ‘iconen’boven de Friese horizon, de
elf steden, de Waterpoort in
Sneek en de Oldehove in
Leeuwarden.
Of gaat dit nog allemaal
helemaal veranderen? U
kunt op www.itmoaistefan.frl tot 30 juni uw eigen
tien stemmen uitbrengen.

