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Drijvend kunstwerk vol ideeën
over waterrijke westen Drachten
WIEBEREN ELVERDINK

DRACHTEN Wat te doen met de wa-
terrijke westkant van Drachten?
Tientallen inwoners zetten hun
ideeën daarover om in een drij-
vend kunstwerk.

Gisteren meerde dat miraculeuze,
bonte vlot af bij de Loswal. Een vaar-
tuig met een hoge stellage in het
midden, met kleine en grote kunst-
werken van particuliere Smallinger-
landers rondom.

It Eilân, zo heet het artistieke wa-
terbaken, dat de voorbije maanden
onder leiding van Drachtster kun-
stenaar Henk Hofstra tot stand
kwam en gisteren gedoopt werd. Het
is bedoeld om te inspireren en ver-

dere gesprekken over het Water-
front, zoals de gemeente de nog te
ontwikkelen westelijke zoom van
Drachten heeft genoemd, uit te lok-
ken.

Smallingerland ziet het gebied
voorbij de industriegrond van de
Tussendiepen, de groene, maar nog
onbestemde plek waar de Nieuwe
Drait en de Drachtstervaart op uit-
monden, als meest oostelijke poort
naar het Friese merengebied.

De gemeente ruikt er volop kan-
sen voor recreatie, maar ook voor
kunst en natuur. Maar voor ze tot
het smeden van concrete plannen
overgaat, gooide Smallingerland
eerst de netten uit onder de bevol-
king.

Die droeg in groten getale ideeën

aan: van beachclub tot stiltegebied,
van voedselbos tot airsoftpark.

Prominent in het kraaiennest van
het kunstige vlot van Hofstra prijkt
een enorme roze zonnebril. Die is
gemaakt door Lauri Bos. Ze woont in
een van de Tjaardaflats, ver van het
Waterfront, in het uiterste oosten
van Drachten. Haar appartement op
de achtste etage biedt een adembe-
nemend uitzicht op Smallinger-
lands hoofdplaats, zegt ze.

Zo’n panoramapunt zou ook aan
de westkant moeten komen, zo be-
pleit Bos en de uit banden en hout
gefabriceerde reuzenbril vormt
daarvan het symbool. ,,Drachten is
van boven zó mooi. Iedereen zou dat
eens moeten zien. Het verrijkt je
blik.’’

Belangstellenden brengen een toast uit op drijvend kunstwerk It Eilân. Linksboven op de stellage de roze bril van Lauri Bos.
Onder, met oranje jas en pet, staat Henk Hofstra. FOTO JILMER POSTMA


