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Groot Fries paard op de Afsluitdijk
KORNWERDERZAND - Er zijn
plannen om een reusachtig
Fries paard te plaatsen op de Af-
sluitdijk bij Kornwerderzand.

De initiatiefnemers zijn op zoek
naar ruim €1 miljoen. Het beeld,
vervaardigd uit staal, wordt ruim
20 meter hoog, zegt Barbara Bor-
ger. Samen met Marcel Wester-
houd is ze de bedenker van het
plan.

De kunstenaar die het beeld zal
maken, is de uit Schotland af-

komstige Andrew Scott. Hij heeft
zich volledig toegelegd op het
bouwen van grote, transparante
kunstwerken van staal. Tijdens
een bezoek aan Friesland heeft hij
meerdere plekken bezocht waar
het beeld zou kunnen staan, zoals
het nieuwe knooppunt Joure en
het klaverblad bij Heerenveen.
Volgens Scott komt het paard het
beste tot zijn recht in de ,,lege
ruimte van de Afsluitdijk’’.

,,Dat is ook onze meest favorie-
te locatie’’, zegt Borger. Ze ziet het

al voor zich: ,,Prachtig, zo’n groot
gracieus Fries paard dat uitkijkt
over zowel Waddenzee als IJssel-
meer. Een paard bij de entree van
de provincie en dat de mensen
begroet. Dat moet toch geweldig
zijn.’’

Het plan werd twee jaar gele-
den door uitvoerend theaterpro-
ducent Borger uit Amsterdam be-
dacht.

Ze bezoekt in Friesland gere-
geld vrienden die Friese paarden
houden. ,,Ik heb nou eenmaal een

voorliefde voor dat paard.’’ Bor-
ger is bevriend met Scotts vrouw
en kende zodoende zijn werk. De
kunstenaar heeft onder meer
grote paarden in Schotland en
Australië geplaatst. ,,Ik hoop echt
dat Friesland dit plan zal omar-
men. Het paard zal je van verre
kunnen zien, een mooi marke-
ringspunt.’’

De initiatiefnemers hopen dat
eind volgend jaar de kunstenaar
aan de slag kan. ,,Hij zou het beeld
willen laten bouwen bij een staal-

constructiebedrijf in Friesland.
We zijn daar nog naar op zoek.’’

Borger en Westerhoud hebben
de stichting Het Paard van Fries-
land opgericht om geld in te za-
melen. Binnenkort willen ze met
de provincie overleggen over de
vergunningen die nodig zijn voor
de plaatsing van het immense
beeld.

Voorzitter Cees Roozemond,
van het Friesch Paarden Stam-
boek is bestuurslid en ambassa-
deur van de stichting.

Ruim €1 miljoen
nodig voor kunstwerk

Schotse kunstenaar
maakt het beeld
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