
‘Fyftjin en Fierder’ 
stand van zaken sinds 14 juni

29 november 2019

Pieter Jan Stallen



schetsontwerp (so)



vloer-west

silhouet 1986

nadere ontwerpen

toekomst



na doorvaart brug: grote zichtbaarheid van silhouetgroepen 
waardoor ook tijdige attentie op het vrijstaande silhouet



VLOER is nodig omdat:

 vrij vloer-deel IS   fierder

 kunstwerk  prikkeling ( géén benadering van realiteit!)
• silhouetten dus niet werkelijkheidsgetrouw in het gras.
• begroeiing juist alleen door twee kleine openingen

zijaanzicht bovenaanzicht

vrijgelaten deel van vloer

nader ontwerp: vloer-west 

fietspad aan deze ↑ zijde



nader ontwerp: 1986 → ‘ijsvloer’

dwarsaanzicht 

bovenaanzicht

met ca. 20cm hoogte en lengte van ca. 80cm
een beschoeiing (gelijkend op BF)
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Wat gaat er om in het meisje, daar boven op de 
schouders, kijkend naar…  

Ja, waar kijkt ze eigenlijk naar ?  Welke gedachten 
spelen er door haar heen ? Kun jij dat vertellen ?

o Vraag stellen aan 6e en 7e –groepers op basisscholen SudwestFryslân.
o Max. 25 woorden in het Fries.  I.s.m. Afûk
o Selec e:  Werkgroep Cultuur Tjerkwerd →  6e en 7e groepers ‘De Reinbôge’ .
o Winnende tekst op vloerplaat in het Fries en Nederlands.

nader ontwerp: toekomst



nader ontwerp: toekomst

 Verplaatsing van brugwachtersverblijf: 
ca. 1 meter naar west met 180° draaiing

 Welstandscommissie ‘Hûs en Hiem’ : herinrichting. 



 AUGUSTUS 2019 FASE VO : VOORLOPIG-ONTWERP 

FASE VO : VOORLOPIG ONTWERP

>    NOVEMBER 2019 Samenstelling Comité van Aanbeveling / Contact met Paleis Noordeinde

Voor-overleg vergunningaanvragen Waterstaat + Waterschap + Gemeente.  
Aanpassingen ontwerp (artistiek en constructief) . Finale indiening.
Onderzoek  tegenprestaties in geval van gift >> €11

> JANUARI 2020 Ter inzage legging wijzigingsbesluit r.o.

Uitwerking idee  6e -7e groepers basisscholen Friesland 

Voorbereiding crowdfunding   [ optie: voordekunst.nl ] 

Benadering van sponsoren/aanschrijven fondsen. 

>      MAART CROWDFUNDING - 3 maanden . Einddatum 5 juni : World Environmental Day. 

FASE DO : DEFINITIEF-ONTWERP

 MEI Jurering van voorstellen 6e / 7e groepers. Bekendmaking winnaar.

 JUNI Foto-sessie silhouetten in het Waltahûs .  [ reserveer : weekeinde 20-21 juni  ! ]

Rangschikking vloeren. Ontwerp informatiepaneel. 

Formatteren t.b.v. productie 

Productie tegenprestaties.

 AUG 2020 FASE UO : UITVOERINGS-ONTWERP  

Productie cortenstalen silhouetten/vloeren. Etsen  ‘ijsvloer’. 

Voorbereiding van onthulling

>     OKTOBER 2020  Plaatsing

 NOV 2020 ONTHULLING



‘Fyftjin en Fierder’ 

vragen… 
ideeën …


