KUNSTPLAN
BESTEMMING
DRACHTEN
Nieuwe stadsmarkeringen
voor een stad onderweg

TAAK, januari 2017
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1. Ambities

HET KUNSTPLAN STADSMARKERING
DRACHTEN schetst de kaders en contouren
voor de realisatie van vier unieke State of the
Art kunstwerken, hoogwaardige kunstprojecten
die op bijzondere wijze uitdrukking geven aan
de ambities en het imago van de stad. Innovatief, en toekomstgericht, dat zijn de kwaliteiten
die het DNA van Drachten kenmerken. Het
zijn deze elementen die de kunstwerken zullen
karakteriseren, en Drachten als bestemming
onderscheidend en attractief zullen maken.

De visies van kunstenaars geven we ruim baan
om samen de nieuwe beelden van de toekomst
te realiseren. Zo verwachten we dat de impact
van zowel het ontwikkelproces als het eindresultaat van dit kunstplan niet alleen lokaal zal
resoneren, maar dat ook tot ver buiten de
regio Drachten de aandacht op zich gevestigd
zal zien.

De gemeente Smallingerland nodigde TAAK
uit om een kunstplan te ontwikkelen. TAAK
ziet deze opdracht als een unieke uitdaging
om met aandacht voor de juiste condities en
voorwaarden kunst op het hoogste niveau te
realiseren. Daarbij nemen we betrokken stakeholders: partners, bedrijven, bewoners en
organisaties mee. In co-creatie met deze partijen ontstaat dynamiek en engagement rondom
de ontwikkeling van de kunstwerken. Ook dit
is een aspect van duurzaamheid, het creëren
van een ecologie, een evenwichtige balans
tussen mens en omgeving die bijdraagt aan de
kwaliteit van leven. Zo vertalen we technologische innovaties, in combinatie met de kennis,
inzichten en wensen van vele Drachtsters, naar
excellerende kunstprojecten.
Onderliggend concept van het kunstplan is de
reis. De reis naar Drachten, het verkennen van,
en aankomen in de stad. Maar ook het avontuur
van onderweg zijn naar de toekomst, en de
ontdekking van nog onbekend terrein.
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2. Kunstplan Stadsmarkeringen Drachten

Dit plan werd geboren uit de ambitie van de
gemeente Smallingerland om Drachten op de
kaart te zetten, en letterlijk zichtbaarder te
maken voor bewoners èn passanten. Drachten
heeft meer te bieden dan er op het eerste
gezicht lijkt te zijn. De innovatieve, kennis- en
cultuurstad die Drachten is, is onvoldoende
zichtbaar in de openbare ruimte. Met een
grootschalig kunstprogramma, bestaande uit
artistiek hoogwaardige projecten, wil Drachten
de aandacht vestigen op haar unieke kwaliteiten
en onderscheidend vermogen. En ervoor zorgen
dat de stad in het voorbijgaan via de hoofdverkeersaders niet onopgemerkt blijft.

•

Betrekken van burgers en (regionale)
stakeholders;

•

Inspelen op de dynamiek van ruimtelijke
ontwikkelingen;

•

Samenwerking met regionale
ondernemers;

•

Allure en wow-effect, het voorstelbare
mogelijk maken.

Drachten heeft de wens om omvangrijke
kunstwerken te realiseren in de vier windrichtingen die de grenzen van de stad markeren. Bij
de opdrachtformulering is een aantal kaders en
doelstellingen geschetst. Samenvattend gaat het
bij de ontwikkeling van de kunstprojecten om:

•

Fysieke permanente werken die
functioneren als baken en markeerpunt;

•

Focus op de identiteit van Drachten:
innovatief, toekomstgericht en in
ontwikkeling;

•

Duurzaamheid en energie als centrale
thematiek;

•

Aansluiting bij Leeuwarden-Fryslân
Culturele Hoofdstad 2018, Energy Now!;
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3. Bestemming Drachten

Na het frequent doorkruisen van de stad, en
het voeren van vele gesprekken met stakeholders, bewoners en mensen uit het culturele
leven, hebben we onze visie verder verfijnd.
Meer inzicht in de toekomstige ruimtelijke
plannen en ontwikkelingen rond de locaties
stelde ons in staat om steeds specifieker te
worden. Uit deze gesprekken sprak, naast veel
kennis van zaken, een gedeelde grondhouding:
men is open, nieuwsgierig en wil graag
meedoen. De verdiepingsrondes leidden
ook tot een aantal nieuwe uitgangspunten
en uitdagingen:
•

Er zijn in de openbare ruimte van Drachten
al vele eye catchers aanwezig die variëren
in stijl en omvang. Denk aan infrastructurele
elementen zoals fietsbruggen, architectonische objecten, grote reclame-uitingen
en bestaande kunstwerken die onbedoeld
zouden kunnen concurreren met de nieuw
te ontwikkelen kunstwerken.

•

De stadsgrens valt niet overal samen met
de op- en afritten bij de snelwegen. De
kunstwerken articuleren straks niet alleen
de entree van de stad, maar ook, vanuit
de andere richting bezien, de toegang
tot het landelijk gebied en het Friese
Meren-landschap.

•

Het aspect duurzaamheid benaderen we
niet alleen vanuit technologische innovatie,
maar ook vanuit het begrip sociale duurzaamheid. Deze sociale opvatting

van duurzaamheid willen we tijdens het
ontwikkelproces van de kunstwerken
versterken in de vorm van co-creatie.
•

We verbinden technologische innovatie
aan ecologie. Dat wil zeggen, de ontwikkeling en inzet van nieuwe technieken en
industrieën relateren we aan aandacht voor
natuurlijke processen en kwaliteit van leven.

Andere beschouwingen leidden tot de metafoor
van de reis. Als iets het aanzien van Drachten
heeft bepaald, is het wel de enorme expansie
die de stad in de jaren vijftig en zestig van de
vorige eeuw heeft meegemaakt. De schaalsprong van de oorspronkelijke dorpskernen
naar stad heeft meer continuïteit in zich dan
op het eerste gezicht lijkt. De komst van de
maakindustrie sluit aan op het centrum van
ambacht dat Drachten daarvoor was. En de
kiem voor ontvankelijkheid voor de moderniteit en vernieuwing werd al gelegd in de
banden tussen de Drachtster kunstenaars de
gebroeders Rinsema en de artistieke avantgarde van DADA en De Stijl. Drachten is bezig
een nieuwe sprong in de toekomst te maken.
Haar kracht ligt niet in de aandacht voor traditie, folklore en nostalgie naar vroegere tijden,
maar juist in het creëren van nieuwe verwachtingen en mogelijkheden om gezamenlijk
aan de toekomst van de stad te bouwen. Van
maakindustrie naar Smart Industry waarbij
delen van kennis en ervaring bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen centraal staat.
De kunstwerken die wij voor ogen hebben,
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3. Bestemming Drachten

appelleren aan dit gevoel en het verlangen
dat eigen is aan de reiziger: Drachten op weg
naar haar bestemming. Maar ook: op ontdekkingstocht in Drachten, want er is veel te
ontdekken, uit te dragen en zichtbaar te maken.
Dit vraagt om een open houding, ontvankelijkheid voor de ander en het nieuwe, en de wil
om de toekomst zelf vorm te geven. Een beetje
zoals men zich een modernistische utopie voor

stelde, voeren de kunstwerken het publiek mee
naar de toekomst en verbeelden voor Drachten
een nieuwe bestemming. De kunstwerken
zullen nieuwe verhalen toevoegen aan de stad,
en over twintig jaar nog steeds over zeggingskracht beschikken die de Drachtsters en
het publiek ver daarbuiten nieuwsgierig
zullen maken.

4. Opdrachtomschrijving kunstenaars

•

•

Steekwoorden zijn: innovatie, natuur,
cultuur, toerisme, duurzaamheid,
ecologie, economie en sociaal domein;
Van belang is het gezamenlijke proces,
de manier waarop de kunstwerken via
participatie en co-creatie tot stand komen;

•

Verbinding met de samenwerkende High
Tech bedrijven en kennisinstellingen verbonden aan het Innovatiecluster Drachten;

•

De kunstwerken ontwikkelen zich in de
tijd en spelen in op bestaande ruimtelijke
dynamieken;

•

De mens is actor en factor voor de
toekomst van het landschap;

•

De ‘viering’ van de kunstwerken, een
gevoel van trots bij de opening en daarna;

•

Co-creatie krijgt ook vorm in gebruik van
lokale materialen, en de inzet van kennis
en kunde van ondernemers, kunstenaars
en creatieven.
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5. Benadering per locatie

We hebben een brede analyse gemaakt van
de context. Hierbij keken we naar de fysieke
kwaliteit van elke locatie in relatie tot het
sociale, economische en culturele stedelijk
weefsel. We onderzochten hoe processen zijn
verlopen, en in hoeverre deze problematisch
en leerzaam zijn. De volgende voorstellen zijn
voortgekomen uit deze analyse.

LOCATIE NOORD - DE UITNODIGING

De hoogte van de geluidswal beïnvloedt de
zichtbaarheid van een kunstwerk op deze
locatie. Dit los je niet alleen op door de hoogte
in te gaan. Wij stellen met het oog op de herinrichting van het gebied tussen de Noorderhogeweg en Vrijburgh een nieuwe benadering
voor, namelijk een groene verblijfplaats. De
thema’s ontmoeting (letterlijk en metaforisch)
en ecologie (het plaatselijk opwaarderen van
de stedelijke ecologie) staan centraal in de
opdrachtomschrijving. Maar het kunstwerk
kan ook een conversation piece zijn dat op

Noord

die manier sociale interactie en betrokkenheid
bewerkstelligt.
We stellen een kunstwerk voor dat zich op
afstand visueel kenbaar maakt, maar dat tevens uitnodigt tot een verblijf. Het kunstwerk
kan dienstdoen als baken en rustplaats, en een
(letterlijke) verbinding maken met de stad en
de landelijke omgeving. De opgave is om deze
elementen in een werk te verenigen dat bijdraagt
aan de kwaliteit van de omgeving. Het thema
ecologie sluit aan bij de benaming van de straten
in de wijk Vrijburgh die allemaal verwijzen naar
planten en kruiden, en naar de benaming van
dit stuk van de N31: Waldwei. Op deze plek is
ruimte voor uitwisseling en ontdekking van het
nieuwe of andere. Het wordt een bijzondere
verblijfsplaats, en kan de vorm aannemen van
een follie, een daktuin, of een brug. Op deze
plek, waar de zintuigen geprikkeld worden door
stromend water, licht, kleur en geluid, kan een
ontmoeting plaatsvinden tussen buurtbewoners onderling, en tussen bezoekers en nieuwkomers: de lokale gemeenschap van Drachten
als gastheer of – dame. Ook kunnen bij de
ontwikkeling van het project de bewoners van
de aangrenzende wijk of cliënten van de zorginstelling van de PI Groep betrokken worden.

BEOOGDE KUNSTENAARS:
DAVID JABLONOSWKSI, OSCAR ABRAHAM
PABÓN, BOB GRAMSMA
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Londen (referentiebeeld)

Oscar Abraham Pabón, Floating Sculpture, Barendrecht, Rotterdam, NL

2015 (referentiebeeld)

Summer house design by Kunlé Adeyemi – NLÉ, 2016 Serpentine Gallery,

LOCATIE NOORD
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- DE UITNODIGING

Ahmet Ögüt, The Castle of Vooruit, Waalse Krook, Ghent, 2012
(referentiebeeld)
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5. Benadering per locatie

LOCATIE OOST - DE DROOM

De Tjaardaflats zijn op zichzelf al een baken
voor de reiziger, ze representeren bij uitstek het
modernisme, (op weg naar de toekomst) en zijn
voor menig bewoner een halte (geweest)
in de wooncarrière. Voor deze opgave zullen
de huidige bewoners en eigenaren uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan
de ontwikkeling van het project in dialoog met
de kunstenaar. Samen vormen zij een tijdelijke
gemeenschap waarvan ook voormalige bewoners die elders in Drachten een onderkomen
gevonden hebben deel van zullen uitmaken.
De opgave gaat over de verbeelding van een
nieuwe toekomst, over de wensen en de
verwachtingen die men had bij een nieuwe
stap in het leven, als nieuwkomer in de stad.
Verhuizen betekent verandering. Het kunstwerk
zal verschillende facetten en gevolgen van
verandering onderzoeken: de sociale omgeving, familie, tradities en levensbeschouwing,

Oost

ecologie, gemeenschap en woonomgeving.
We vragen de kunstenaar om samen met de
gemeenschap op zoek te gaan naar de ankerpunten waarop men zich tegenwoordig zou
willen oriënteren. Zoals het landschap en de
natuur houvast bieden (de flatbewoners delen
het prachtige uitzicht), zal de kunstenaar als
een archeoloog op zoek gaan naar de sociale
stratificatie en de geschiedenis, naar gemeenschappelijkheid, verbinding en hoop voor de
toekomst.
Het kunstwerk zal de uitkomst verbeelden van
deze reis door de sociaal-culturele geschiedenis van Drachten als gemeenschap, en wat
haar bindt. Dit zal resulteren in een publieke
voorstelling of expositie, en een kunstwerk op
de flats dat waarneembaar is voor wie de flats
passeert. Het kan ook als symbool fungeren
voor iets wat in permanente aanbouw is, voor
het leven dat nooit af is en telkens weer opnieuw begint.

BEOOGDE KUNSTENAARS:
AHMET ÖGÜT, FRANK KOOLEN EN
KEVIN VAN BRAAK
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(referentiebeeld)

Frank Koolen, New Marshlands, Site2F7 Festival,
Museum De Paviljoens, Almere, 2008 (referentiebeeld)

Kevin van Braak, Staircase, Nantes Biennale, 2006

LOCATIE OOST - DE DROOM
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5. Benadering per locatie

LOCATIE ZUID - ONDERWEG

Bij nader onderzoek is gebleken dat op de
voorgestelde locatie niet veel mogelijkheden zijn
voor het realiseren van de gewenste kunstwerken. Daarbij zijn er ook nog plannen om hier in de
nabije toekomst een wand van zonnepanelen te
realiseren, een visueel sterk aanwezig element
waarmee het kunstwerk zou moeten concurreren. Daarom stellen we voor om de locatie
van het kunstwerk wat naar voren te halen (niet
binnen de overhoeken van de afritten, maar
voor de afrit bij het fietspad naar Kortehemmen)
zodat bij nadering van Drachten vanaf de A7 het
kunstwerk zichtbaar is. We kunnen zo gebruik
maken van lange zichtlijnen. De opgave is om
hier een kunstwerk te realiseren dat op twee
niveaus te lezen is. Voor de autorijder als een
beeld aan de horizon waarvan de contouren
langzaam zichtbaar worden. Voor de wandelaar
of fietser als markering van de grens tussen
stedelijk en landelijk gebied. Het kunstwerk
benadrukt het onderweg zijn, het reizen als

Zuid

ervaring zelf door de tijd en de ruimte. Hoe vaak
valt je oog niet onwillekeurig op een element
dat opdoemt tussen jezelf en de horizon dat je
vervreemdt, dat vragen oproept. Het kunstwerk
kan in de tijd veranderen. Of op een andere
manier een betekenisvol moment creëren dat
de eentonigheid doorbreekt. Het kunstwerk zal
de fietser een aanzet geven om het landschap
te verkennen en te lezen, door hem te attenderen op bijzondere locaties, routes, verhalen
en geschiedenissen. Het element van co-creatie
zal bij dit werk bestaan uit de samenwerking met
bedrijfsleven Drachten.

.

BEOOGDE KUNSTENAARS:
FRANK HAVERMANS, FEMKE HERREGRAVEN,
MARTIJN HENDRIKS
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(referentiebeeld)

Studio Frank Havermans, Kapkar SF-P7S, Nijmegen 2016
(referentiebeeld)

Felice Varini, La Villette Parijs, 2015

LOCATIE ZUID - ONDERWEG
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Foto: Robert McKeever. (referentiebeeld)

Ugo Rondinone, Seven Magic Mountains, Las Vegas Nevada, 2016

(referentiebeeld)

Tatiana Trouve, Desire Lines Central Park, New York, 2012§

LOCATIE ZUID - ON THE ROAD
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5. Benadering per locatie

LOCATIE WEST: - REIS NAAR
DE TOEKOMST

Op dit moment ligt de aantrekkelijkheid in het
niet ingevulde, het idee dat alles nog mogelijk
is. Het plan voor deze locatie is daarom tweeledig: een perspectief voor de lange termijn en
een programma voor de kortere termijn. Doel is
om ter plekke een dynamiek op gang brengen
en onvermoede potentie en betekenissen van
de locatie naar boven te halen.
Drie of vier kunstenaars zullen in 2017 uitgenodigd worden om een visionair kunstwerk te
maken, geïnspireerd door de mogelijkheden
van het gebied. Hieraan voorafgaand zal een
aantal bezoeken plaatsvinden met eventueel
een langer werkverblijf om de ideeën te ontwikkelen. Het publiek zal hier ook deelgenoot van
zijn. De kunstwerken laten in alle vrijheid en
creativiteit de mogelijkheden van de kop van
Tussendiepen zien als een plek voor natuur,
cultuur en ontmoeting. De kunstwerken zullen

West

in een tentoonstelling worden getoond in de
hal van de Sluisfabriek in 2018, als onderdeel
van Leeuwarden – Fryslân 2018. Tevens zijn
deze kunstwerken opmaat en startpunt voor het
toekomstige kunstwerk op de koplocatie, als
einddoel van de ingezette dynamiek. De tentoonstelling zal daarom bestaan uit een visuele
verbeelding van de ideeën die de kunstenaars
met het gebied voor ogen hebben, en een
opmaat vormen voor de ontwikkeling van een
permanent kunstwerk voor de Westkop, dat in
2019 gerealiseerd zal worden.
In de periode 2017-2018 willen we met een
parallel kunstprogramma het gebied gaan
ontsluiten voor de Drachtsters. Men kan
dan straks vanuit het centrum een avontuurlijk reis maken naar de koplocatie (waar men
nu nog niet kan komen met fiets of auto). De
opstapplaats in het centrum, de aanleghaven
bij de Twee Heren, zal op aansprekende wijze
worden vormgegeven. Langs de vaart worden
bijzondere plekken gemarkeerd door artistieke
interventies van kunstenaars, vormgevers en
architecten, in samenwerking met lokale ondernemende en creatieve geesten. Binnen dit
programma krijgen kunstenaars opdrachten
voor infrastructurele ingrepen en toevoegingen,
kunstbouwwerken die het gebied toegankelijk
maken en uitnodigen tot ontdekking en verblijf.
De reis is in de eerste plaats voor Drachtsters
zelf bestemd. We nodigen iedereen uit om
mee te doen, en op ontdekkingstocht te gaan
door een voor velen nog onbekend deel van
de eigen stad. Op deze manier brengen we in
de Tussendiepen een dynamiek op gang. Een
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West

goede afstemming bij de ontwikkeling van
het gebied is van belang. Kunst kan deze
processen versnellen door met innovatieve en
tot de verbeelding sprekende voorstellingen
te komen.
Op de koplocatie zelf wordt in de zomer van
2017 en 2018 een podium gecreëerd voor een
programma met muziek, film, performance en
theater. Ook zal de plek geactiveerd worden
door andere activiteiten te faciliteren zoals vissen, zwemmen, bouwen of anderszins. Hierbij
wordt ruimte geboden aan lokale kunstenaars,
sociale en culturele initiatieven en verenigingen. Kennis en expertise worden gedeeld,
bijvoorbeeld door middel van workshops en
activiteiten rond thema’s als natuur, water,
ambacht en openbare ruimte. Zo wordt een
basis gecreëerd voor toekomstige betrokkenheid van de Drachtsters bij de ontwikkeling
van het terrein. De plannen zijn hiermee geheel
in overeenstemming met de ambities van de
Sluisfabriek en de BéVé Tussendiepen, om als
culturele hub een rol te spelen bij de gebiedsontwikkeling.

BEOOGDE KUNSTENAARS SLUISFABRIEK:
MELANIE BONAJO, SARA SZE, HEATHER &
IVAN MORISON, MELLE SMETS
BEOOGDE KUNSTENAARS INTERVENTIES:
REFUNC, JAN KETELAAR, YASSER
BALLEMANS, WILLIAM SPEAKMAN,
HENK HOFSTRA
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en Culemborg 2011 (referentiebeeld)

Melanie Bonajo, Into the Great Wide Open, Vlieland 2013

(referentiebeeld)

RAAAF, Fort Werk aan ’t Spoel, Lekdijk tussen fort Everdingen

LOCATIE WEST: TUSSENDIEPEN -
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Heather & Ivan Morison, Luna Park, 2010

(referentiebeeld)

NLE, Makoko Floating School II, Nigeria (referentiebeeld)

REIS NAAR DE TOEKOMST
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(referentiebeeld)

Maria Theresa Alves en Gitta Gschwendtner, Seeds of Change,
Bristol Harbour 2012 (referentiebeeld)

Hehe, Métronome - the train project, Parijs 2012

LOCATIE WEST: TUSSENDIEPEN -
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REIS NAAR DE TOEKOMST

Assemble, Folly for a Fly Over, Hackney Wick, London
(referentiebeeld)
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6. Communicatie en publiek

De doelstellingen van de communicatiestrategie zijn, in overeenstemming met het kunstplan,
gericht op het uitvergroten van de sensaties
die de reiziger, maar vooral ook de Drachtsters
ervaren. De fascinatie voor een onontdekte
plek waar nog van alles mogelijk is (Locatie
West), de ontmoeting met oude bekenden of
nieuwkomers (Locatie Noord), het dromen
over nieuwe werelden, (Locatie Oost), en
het zoeken naar bakens en een punt op de
horizon (Locatie Zuid). Beweging, verandering
en ontwikkeling zijn van belang in het kunstplan
Bestemming Drachten . Ontwikkeling die voor
Drachten met name wordt vertaald naar technologie, verduurzaming, ondernemerschap,
toekomst en innovatie.

DOELGROEPEN
•

Diverse stakeholders: Fries Landschap,
Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân,
Culturele hoofdstad – Energy Now!, ROC
Friese Poort, Rijkswaterstaat en BéVé
Tussendiepen, en diverse culturele
instellingen waaronder Museum Dr8888,
Schouwburg De Lawei, en Simmersdeis
festival.

•

Inwoners van Drachten en omgeving:
Door de omvang, spreiding en fysieke
aanwezigheid van de kunstwerken, en
door het meerjarentraject dat aan de
ontwikkeling ten grondslag ligt, zou
in 2018 in principe elke inwoner van
Drachten op de één of andere manier
op de hoogte moeten zijn van de kunstprojecten. Mensen die begaan zijn met
het sociale, economische en politieke
leven in de stad zijn in meer of mindere
mate bij de ontwikkeling en realisatie
van de kunstwerken betrokken. Degene
die verder af staan van het onderwerp
worden in ieder geval goed geïnformeerd
en geënthousiasmeerd om deel te nemen
aan het publieksprogramma.

•

Direct betrokkenen/ deelnemers:
Mensen die in de directe omgeving leven
van de kunstwerken en voor wie de komst
van de werken van directe invloed is op
hun dagelijks leven. Voorbeelden hiervan

Een andere beweging is juist die van meer naar
binnen. Van goed luisteren naar bewoners en
belanghebbenden. Welke belangen, emoties,
(onuitgesproken) verwachtingen en wensen
zijn er? We haken aan bij de elementen die de
Drachtster identiteit vormen. Het mobiliseren
en bundelen van de krachten, gebruikmakend
van de energie en talenten van velen, moet
leiden tot de processen van co-creatie die ten
grondslag liggen aan de kunstwerken. Met
uiteindelijk de allure en het woweffect waar
Drachten naar op zoek is.
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zijn de vereniging van eigenaren en de
bewoners van de Tjaardaflats. Maar ook
de inwoners van Vrijburgh en de cliënten
en medewerkers van de PI Zorggroep, en
de bedrijven die zijn gevestigd aan de
Tussendiepen.
•

•

Ondernemers in Drachten en omgeving:
De High Tech bedrijven van het Innovatiecluster Drachten, maar ook ondernemers
op het gebied van cultuur, toerisme,
industrie, horeca, leveranciers en transporteurs hopen we te kunnen betrekken
bij de ontwikkeling en realisatie van de
kunstwerken.
Cultureel geïnteresseerd publiek:
Variërend van studenten, kunstenaars,
en culturele verenigingen in Drachten
en daarbuiten, tot algemeen sociaal en
cultureel geïnteresseerd publiek in
Drachten, Friesland en daarbuiten.

•

Communities rondom duurzaamheid en
energie: Variërend van transitiedenkers,
belangengroepen en organisaties, tot
mensen die hun eigen dagelijks leven
bewuster willen inrichten.

•

Toeristen en recreanten: Watersporters,
dagjesmensen, oeverrecreanten, wandelaars en fietsers, maar ook de toeristische
industrie rekenen we hiertoe. Van Tripadvisor
tot Toeristisch Netwerk Friese Wouden,
van Merk Fryslân tot VVV Drachten.

•

Pers en vakmedia – Lokale media:
Variërend van lokale media als Sa24,
Breeduit, Drachtster courant, Leeuwarder
Courant, tot nationale pers als NRC,
Trouw, AD, Volkskrant en de Correspondent, tot (internationale) kunstmedia.

IDENTITEIT EN MIDDELEN
De visuele identiteit van de communicatie zal
bestaan uit een huisstijl en beeldmerk, en uiteraard uit verschillende krachtige campagne
beelden. De identiteit moet fris en energiek zijn,
verandering en beweging uitbeelden, en oproepen tot activiteit en deelname. Aansprekend
foto- en filmmateriaal is van groot belang, en een
voorwaarde voor een goede zichtbaarheid, met
name online.
De middelen die zullen worden ingezet zijn: een
website (www.bestemmingdrachten.nl); nieuwsbrieven – persberichten en aankondigingen;
social media – twitter en facebook; flyer-en
postercampagnes in-en out door; handouts en
folders en gadgets. Uiteraard wordt in de
communicatie steeds zoveel mogelijk de
koppeling gemaakt met Drachten wil je mee
maken (www.dwjm.nl).
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7. Kosten en dekking

De gemeente Smallingerland heeft in het
kader van de investeringsagenda die we zijn
overeengekomen met de provinsje Fryslân:
Drachten – Heerenveen een bedrag van
400.000,- kunnen vrijmaken voor de realisatie
van de vier stadsmarkeringen. De doelstelling
is om dit bedrag met een gelijk bedrag te
matchen bestaande uit privaat-publieke gelden:
overheidsfondsen, cultuurfondsen, bedrijfsleven,
sponsoring, crowdfunding en donaties.

©TAAK/ Nils van Beek en Theo Tegelaers

