
Keramiekkunstwerk Jan van der Ploeg, Drachtsterplein 

Kunstenaar Jan van der Ploeg maakte het ontwerp voor vier fiets-

voetgangerstunnels op het Drachtsterplein dat op zaterdag 9 februari werd 

onthuld. Zijn werk is herkenbaar, kleurrijk, geordend en geeft betekenis. Als 

kunstenaar past hij in de kunstgeschiedenis vanuit de jaren 50, waarin de 

traditie van abstracte kunst werd geboren. Zijn werk reageert op de 

architectuur van de omgeving. Als een schilder kiest hij kleuren van zijn 

palet. Voor het ontwerp voor het Drachtsterplein heeft hij gebruik gemaakt 

van ritme, symmetrie, herhaling en hoewel  alle vier ontwerpen hierop zijn 

gebaseerd, is toch elke toepassing telkens verschillend. Het beeld is 

mogelijk in één oogopslag te zien, maar wanneer u langer de tijd neemt om 

het werk in u op te nemen, valt er meer te zien. Dan ontdekt u de 

complexiteit en de verschillende ritmes en structuren die het werk in zich 

heeft. De vier verschillende composities zijn opgebouwd uit hele tegels, die 

horizontaal worden gezet. De circa 10.000 tegels zijn afwisselend zijdemat 

en hoogglanzend. Voor de ontwerp van de verschillende wanden koos Van 

der Ploeg voor een duidelijke monumentale beeldtaal die daardoor heel 

toegankelijk is. 

  

Koninklijke Tichelaar  Makkum: klassiek vakmanschap & hedendaags 

design 

De tegels voor het kunstwerk op het Drachtsterplein worden ontwikkeld en 

geproduceerd door Koninklijke Tichelaar in Makkum. Het neemt zijn lange 

geschiedenis serieus, zonder zich door het verleden te laten belemmeren. In 

de loop der eeuwen is een onschatbare bron van keramische kennis en 

kunde opgebouwd en van generatie op generatie doorgegeven. Dat proces 

gaat voort. Het bedrijf geeft ruimte aan experiment en onderzoek. Het levert 

maatwerk voor professionele architecten en ontwerpers, en creëert zo 

culturele meerwaarde voor makers en consumenten. Klassiek 

vakmanschap, hedendaags design en toekomstgericht onderzoek hebben in 

Makkum een duurzaam verbond gesloten. Directeur Jan Tichelaar: ‘We 

werken samen met architecten en kunstenaars uit de hele wereld, maar we 

vinden het natuurlijk heel speciaal om samen met Jan van der Ploeg aan dit 

Friese project te werken’.  

 

 


