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LEEUWARDEN  - 
In Leeuwarden is zaterdagmiddag een begin gemaakt met het metselen 
van het monument ter ere van architect W.C de Groot.

Hiele van der Meer, bewoner van de Hollanderwijk, en de zesjarige Puk van 
Altena legden de eerste stenen. Na de starthandeling kunnen 
belangstellenden de hele week nog stenen toevoegen aan het object, 
waarvan de uiteindelijke vorm nog onduidelijk is.

Het bouwwerk blijft ongeveer vier maanden blijven staan op het pleintje, 
waar voorheen de Mercuriusfontein stond. Dan wordt het gesloopr voor de 
uitbreiding van Winkelcentrum Zaailand.

Op de foto (van rechts naar links): Hiele van der Meer, Puk van Altena, 
museumdirecteur Saskia Bak en monumentbedenker Martijn Engelbregt. 
Foto LC/Siep van Lingen
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Reacties
• Nu mag er eerst wel een hek om heen. Anders liggen de stenen daar 



ook maar wat te liggen.
Geplaatst door PinkPantertje op 22:34 05-sep-2009
Meld als ongepast

• @PinkPantertje op 22:34 05-sep-2009 Wie zonder is werpe de 1e 
steen.
Geplaatst door Altrateam op 22:56 05-sep-2009
Meld als ongepast

• als de 1e dan maar niet het Zaailand ingaat. Rinkel de kinkel wat een 
gerinkel hoorde ik daar ..........
Geplaatst door PinkPantertje op 23:11 05-sep-2009
Meld als ongepast

• Het bouwwerk zal ongeveer vier maanden blijven staan op het 
pleintje, waar voorheen de Mercuriusfontein stond. 
Ben benieuwd of het er de vier maanden blijft staan.
Geplaatst door AnnetteF op 10:40 06-sep-2009
Meld als ongepast

• Ik liep er gistermiddag langs, zes stenen gemetseld? 
Tjonge wat een kunstwerk zal dit worden. Lees ook artikel in LC.
Geplaatst door pecunianonolet op 11:10 06-sep-2009
Meld als ongepast

• Zo zie je maar wat het fries museum toevoegt. Helemaal niks. Al 
jaren hebben ze dezelfde rotzooi in de vitrine's en de expositie's die 
ze houden slaan helemaal niet op de geschiedenis van friesland. Al 
met al is de nieuwbouw van het museum een dikke aanfluiting en 
zeker omdat de wil van een dooie architect word opgedrongen aan de 
leeuwarder bevolking die totaal niets met het plan op heeft.
Geplaatst door lwder79 op 14:40 06-sep-2009
Meld als ongepast

• Jeetje minna zeg............ 

Het is ook nog maar een tijdelijk (KUNSTWERK) 

Ga het geld hiervoor toch AUB nuttiger besteden dan aan dit soort 
KUL projecten.... 

Wat een nonsens om zo een architect te eren............ 

Want na een paar maanden moet het weer verwijderd worden... 

Allemachtig wie bedenkt deze geldverspilling ? 

De directeur van het museum zekers..... 

En wij maar betalen hiervoor want het komt natuurlijk uit gemeente 



kas ......
Geplaatst door mams13 op 15:23 06-sep-2009
Meld als ongepast

• lwder79 op 14:40 06-sep-2009 dus je bent weer op de been ;-) 

uiteraard mams13 betaal je als burger er voor. zo gaat dat dan weer.
Geplaatst door PinkPantertje op 15:36 06-sep-2009
Meld als ongepast


