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DRACHTEN Genoeg plek om aan te
meren. Maar om watersporters
naar Smallingerland te krijgen,
moet er nog veel gebeuren.

Dat staat in een advies van recreatie-
onderzoeker Hanneke Schmeink uit
Oudehaske, opgesteld in opdracht
van Smallingerland. Die wil zich
meer profileren als watersportge-
meente.

Het beeld dat Schmeink schetst is
dat Smallingerland nog lang niet de
voorzieningen heeft om aantrekke-
lijk te zijn. Wel zijn er genoeg plek-
ken waar watersporters een vaste
ligplaats kunnen huren of waar pas-

santen kunnen aanmeren, 2400 in
totaal.

De voorzieningen die waterspor-
ters tijdens hun bootreis treffen,
staan in schril contrast met die in de
rest van de provincie.

Zo deugt de bewegwijzering niet.
Wie naar Smallingerland wil varen,
kan niet vertrouwen op de borden
op de oevers; vaak staan ze er niet
eens.

In Smallingerland zijn vervolgens
onvoldoende plaatsen voor vuilwa-
terinzameling, stellen watersporters
en ondernemers in het advies. Nu is
dat alleen mogelijk in Drachten, bij
jachthaven De Drait. Ook ontbreekt
het aan voorzieningen als elektrici-
teit en sanitair.

Waterfront behoeftbehoeft
Smallingerland
nog niet
aantrekkelijk voor
de watersport

,,Een veel gehoorde opmerking is
dat passanten wegblijven, omdat de
winkel ontbreekt’’, schrijft
Schmeink.

Oudega is een uitzondering. Daar
worden watersporter met een bord
langs de oevers gewezen op de jacht-
haven en de middenstand.

Ook wordt de horeca aan het wa-
ter gemist. Er is - naast Iesicht en de
Leijen - geen plek aan de kant waar
watersporters iets kunnen nuttigen.
Dat geldt ook voor zogenoemde ver-
blijfsrecreatie, plekken waar men-
sen kunnen overnachten die dat
niet op een boot kunnen, zoals een
rondtrekkende sloepvaarder.

Buiten Drachten telt Smallinger-
land een beperkt aantal trailerhel-
lingen. ,,Deels komt dit door het ont-
breken van voorzieningen, met na-
me ten westen van Drachten. Deels
ook vanwege het feit dat men niet
bereid is tegen betaling gebruik te
maken van de helling.’’ Voor kano-
ers en roeiers is er behoefte aan lage
uitstapmogelijkheden.
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Ten slotte kan Smallingerland wel

wat strandjes gebruiken. Langs de
Wide Ie is er over een lengte van 8
kilometer oever geen strand. Ook
aan de noordkant van de waterweg
van de Veenhoop naar Drachten is
geen mogelijkheid om via het zand
het water in te duiken.

Daarnaast heeft Oudega behoefte
aan een zwemplek, net als in Drach-
ten zelf trouwens. De huidige zwem-
plek bij de Smalle Ie is een drukbe-
zochte plek.

Het advies wordt gebruikt bij het
schrijven van de Visie Waterfront
Drachten, waarbij ook inwoners van
Smallingerland worden betrokken.
Die visie moet voor de zomer klaar
zijn.

ppepper


