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Gemeente Waadhoeke had
ook Vitaal Zilt kunnen heten
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE De nieuwe ge-
meente Waadhoeke die in 2018 ont-
staat, had ook Vitaal Zilt, Bianenra-
diel, Bordine of Noorderhart kun-
nen heten.

Dat blijkt uit de eindrapportage
Naamgeving die aan de vier betrok-
ken gemeenteraden van het Bildt,
Menameradiel, Franekeradeel en Lit-
tenseradiel is aangeboden. Van de
vijfhonderd door inwoners inge-
diende namen kwam tot nu toe al-
leen de top drie naar buiten: Waad-
hoeke, Franeker en Nij-Westergo.

Daar ging een top 25 aan vooraf,
bestaande uit de namen: Bordine,
Bordinegea, Bou en Greide, Bou- en
Greidelân, Franeker, De Friese West-
hoek, Middelsee, De Mieden, Nij-
Westergoa, Nij-Westergo, Noard-
west-Fryslân, Noordelijk Westergo,

Noorderhart, Noordster, De Noord-
westhoek, Noordwest-Friesland, Ter-
pen en Diken, De Waadhoeke, Waad-
lân, De Waddengemeente, De Wad-
denhoek, Waddenland, Wadden-
poort, Westergo, Westergoa.

Voordat deze top 25 was samenge-
steld, sloot de naamgevingscommis-
sie honderd namen uit van verdere
mededinging. Daarbij zaten sugges-
ties als: Bianenradiel en Frenamen-
seradiel of Hof van Saxen en Groot
Lankum. Deze laatste twee werden
afgewezen omdat ze verwarring met
andere locaties in het land kunnen
veroorzaken. Ook fantasienamen als
Fryske Dúmkes, Klaikluten, De
Barmhartige Samaritaan en Wyn-
tsjewaaieradiel werden terzijde ge-
schoven.

De naamgevingscommissie legde
verder een aantal namen apart die
wel van creativiteit en betrokken-
heid getuigden, maar niet zo zeer ge-

associeerd worden met een gemeen-
te. Hierbij zaten namen als Us Griene
Hert, Magna Frisia en Vitaal Zilt.

Van de top 25 werden uiteindelijk
vier clusters gemaakt onder de noe-
mers: Wad, Noordwest, Westergo en
overig.

Omdat de Noordwest-namen als
te neutraal werden ervaren, vielen
deze drie (Noardwest-Fryslân, de
Noordwesthoeke, Noordwest-Fries-
land) alsnog af. Uit de drie overgeble-
ven clusters werd ten slotte één
naam voorgedragen: het drietal dat
naar buiten kwam.

De commissie besloot daarbij, na
de inzender op de hoogte te hebben
gesteld, het lidwoord ‘de’ voor Waad-
hoeke weg te laten.

Na twee stemrondes bleek de
voorkeur voor deze naam (61 pro-
cent) het grootst. De hele campagne
rond de naamgeving was begroot op
115.000 euro.


