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Ondoordacht en afgeblazen baksteenproject volgens Crone geen 
flater
 
Het bezorgen van 45.000 bakstenen bij alle Leeuwarder huishoudens is 
omwille van de openbare veiligheid afgeblazen. Burgemeester Ferd 
Crone weigert echter het ondoordachte plan een flater te noemen.

“Gisteren aan het einde van de middag ben ik van het plan op de hoogte 
gebracht”, zegt Crone in een reactie. “Toen ook kreeg ik verschillende e-
mailtjes en een reactie van de politie met de vraag: wat gebeurt er?” Het 
Fries Museum wilde deze week met kruiwagens 45.000 bakstenen huis-
aan-huis laten bezorgen met de oproep aan Leeuwarders om op het 
Mercuriusplein mee te bouwen aan een kunstmonument ter ere van de 
Friese architect W.C. de Groot, over wie momenteel een tentoonstelling 
loopt in het Fries Museum.

Na kennisneming van het plan belde Crone met het museum. “En na 
een kwartiertje praten waren we het er over eens: niet doen. Stenen voor 
deuren zouden dieven namelijk kunnen wijzen op de afwezigheid van 
de bewoners en ook bestond er de angst voor baldadigheid.” Had Crone 
niet eerder van het plan op de hoogte moeten worden gebracht en is het 
idee van het uitdelen van stenen niet wat al te ondoordacht geweest? 
“As is verbrandde turf op het kerkhof”, aldus Crone. “Ik heb bij grote 
evenementen nog nooit een draaiboek meegemaakt dat niet moest 
worden bijgesteld en van een flater spreekt men pas als bestuurders niet 
flexibel zijn geweest en het verstand op nul is gezet.” 

Het bouwen van het monument gaat gewoon door, alleen hoeven 
burgers hun eigen steen niet mee te nemen. Ze zullen alle 45.000 
voorradig zijn op het Mercuriusplein.

-----------------------------------------
Persbericht 

Leeuwarden, 31 augustus 2009

Bouw mee aan het GROOT Leeuwarder Monument

Bouw mee! De oproep van het Fries Museum en kunstenaar Martijn 
Engelbregt aan alle inwoners van Leeuwarden is helder. Maar liefst 
45.000 huishoudens in Leeuwarden ontvangen deze week een 
baksteen met gebruiksaanwijzing. Met de steen kunnen de Leeuwarders 
bijdragen aan het GROOT Leeuwarder Monument: een monument van 
en voor de Friese hoofdstad ter ere van de Friese architect W.C. de 
Groot. Het monument wordt op het Mercuriusplein tussen 5 en 12 
september opgebouwd. Hoe meer Leeuwarders meedoen, hoe groter 
het bouwwerk wordt.

Deze week worden de bakstenen met kruiwagens in Leeuwarden 
rondgebracht. Een enorme klus, waar ook de medewerkers van het Fries 
Museum hun steentje aan bijdragen. Vanaf 5 september kunnen alle 
Leeuwarders hun eigen steen in het bouwwerk metselen. Er zijn 
professionele metselaars aanwezig om te helpen bij het metselen van 
de baksteen, maar de inwoners bepalen zelf waar en hoe! Zo ontstaat 
een bouwwerk, waarvan vorm en omvang van tevoren niet bekend zijn. 

De bouwlocatie op het Mercuriusplein (hoek Ruiterskwartier / 
Wirdumerdijk, tegenover ingang winkelcentrum Nieuw Zaailand) is open 
van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 september van 15.00 tot 20.00 uur 
en op zaterdag 12 september van 10.00 en 17.00 uur. Hiele van der 
Meer, bewoner van de Hollanderwijk, legt op 5 september om 15.00 uur 
de eerste steen van het GROOT Leeuwarder Monument. Hij doet dat 
samen met een leerling van de basisschool die meegedaan heeft aan 
het schoolproject ‘W.C. de Groot-Voel de ruimte’. 

Het bouwproces van het GROOT Leeuwarder Monument op het 
Mercuriusplein is live via een webcam te volgen. Informatie over het 
project, bouwtijden en webcambeelden zijn te vinden op 
www.friesmuseum.nl Het GROOT Leeuwarder Monument staat tot en 
met eind december op het Mercuriusplein. 

Het GROOT Leeuwarder Monument is een uniek project van het Fries 
Museum en Martijn Engelbregt en de inwoners van Leeuwarden. Het 
GROOT Leeuwarder Monument hoort bij de tentoonstelling ‘Soms is 
geluk heel gewoon’ over de Friese architect Willem Cornelis de Groot. 
Rond 1900 is hij een van de belangrijkste architecten van Friesland. 
Vrijwel niemand weet dat hij de architect is van vele beeldbepalende 
gebouwen en wijken in Leeuwarden, zoals de Julianavleugel, het Sint 
Anthony Gasthuis, het Gabbema Gasthuis en de Hollanderwijk. De 
architect gebruikte verschillende soorten bakstenen die hij steeds zo 
combineerde dat er een levendig geheel ontstond. De expositie is tot en 
met zondag 13 september te zien in het Fries Museum. 

Het GROOT Leeuwarder Monument is mede mogelijk gemaakt door 
Gemeente Leeuwarden, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, 
Stichting DOEN, Koninklijk Verbond van Nederlandse 
Baksteenfabrikanten, Stichting Woudsend Anno 1816, Sauna Hotstones, 
Caparis, Steenindustrie Strating, Zienn, Brabo Verpakking en Sijperda 
verhuur.

 
Datum: Dinsdag, 1 September 2009
 

R e a c t i e s

caparis dinsdag 01 september 15:32
caparis mocht de stenen inpakken,wel sneu nu, laat ze inplaats 
daarvan het kunstwerk maar bouwen wordt mooooooi

Grietje dinsdag 01 september 14:40
een heel verstandig besluit
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