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De Nederlandse baksteenindustrie steunt de bouw van het
‘Groot Leeuwarder-monument’. 

Dit monument  ‘van en voor de stad Leeuwarden’ wordt in een week tijd gemetseld 
door de burgers van de stad. De actie - van 5 tot en met 12 september - is opgezet 
door  het Fries Museum in het kader van het W.C. de Grootjaar. De dit jaar 
jubilerende baksteenindustrie stelt hiervoor 45.000 bakstenen beschikbaar. De 
achterliggende gedachte voor deze sponsoring: op laagdrempelige wijze de hele 
stad op persoonlijk niveau in aanraking brengen met een belangrijk basiselement 
van de Nederlandse woningbouw.

Zo’n 45.000 huishoudens in Leeuwarden hebben dezer dagen de gelegenheid 
een in goudfolie verpakte baksteen te verkrijgen, met een uitnodiging om deze in 
te metselen. De steen wordt aangeboden door het Fries Museum dat hoopt dat 
veel Leeuwarders in eendrachtige samenwerking het monument gaan realiseren. 
De bouw vestigt de aandacht op het W.C. de Grootjaar, een eerbetoon aan de 
Friese architect De Groot. Hij ontwierp rond 1900 veel gebouwen in de Friese 
regio. Zijn ontwerpen worden gekenmerkt door veel kleuren baksteen door elkaar, 
specifieke patronen en zeer nauwkeurige afwerking. In het Fries Museum is een 
tentoonstelling over zijn werk. 

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) in Velp heeft 
bemiddeld in het beschikbaar stellen van de 45.000 stenen. De stenen zijn 
afkomstig van de Groningse baksteenfabrikant Strating.  Begin deze week is het 
Fries Museum gestart om de stenen met kruiwagens huis-aan-huis rond te 
brengen. Op verzoek van de burgemeester van Leeuwarden is dit aangepast  in de 
mogelijkheid de baksteen te komen ophalen.  Op die wijze wordt een 
onoordeelkundig gebruik van de baksteen voorkomen. Tijdens het leggen van de 
eerste steen op zaterdag 5 september 2009 zal het publiek worden geattendeerd 
op de rol van de baksteen in de Nederlandse samenleving.  KNB stelt verder een 
voorraad educatieve boeken over baksteen beschikbaar voor verspreiding onder 
de deelnemers en de scholen. De laatste steen wordt gelegd op 12 september a.s. 
door de burgemeester van Leeuwarden.


