
Parkeren Tjerkebleek 

Beschrijving huidige situatie 

In het overzicht hieronder een visualisatie van de locaties waar in de huidige situatie geparkeerd kan 

worden. 

 

Capaciteit 80 parkeerplaatsen 

Wat op valt: de langsparkeerhavens aan de kant van de Tjerkebleek, concentratie van parkeren aan 

het Heechein thv de haven en verspreid parkeren langs de Boarnswal. Naast de vakken langs de 

wegen wordt er ook ongestructureerd geparkeerd op de Tjerkebleek. De huidige situatie levert geen 

structurele parkeerexcessen op. De ruimte gereserveerd voor parkeren wordt goed gebruikt. Wel is 

er behoefte aan vergroten van de parkeercapaciteit. Op sommige parkeerlocaties is sprake van hoge 

parkeerdruk. De Tjerkebleek biedt in de huidige situatie de mogelijkheid tot parkeren, en daarom 

gebeurt dat ook.  

 

Beschrijving nieuwe situatie 

In onderstaand overzicht een visualisatie van de geplande parkeerlocaties. Er is sprake van meer 

geclusterd parkeren ten op zicht van de huidige situatie. Met daarnaast een vergroting van de totale 

capaciteit. 



 

Capaciteit 118 parkeerplaatsen 

 

Onderliggende gedachten gekozen ontwerpuitgangspunten 

Uit parkeeronderzoek en ervaring is gebleken dat de parkeercapaciteit in het centrum, rond de kerk, 

geregeld vol staat. In het nieuwe plan wordt parkeren geclusterd  in een ‘koffer’ met een capaciteit 

van 25 parkeerplaatsen. Dit aantal is wel lager dan het huidige aantal van 27 parkeerplaatsen in deze 

omgeving. De mogelijkheid tot (ultra)kort ‘zwerfparkeren’ langs de noordzijde Heechein moet open 

blijven is de mening van de werkgroep en de ondernemers. Dit (ultra)kort parkeren op het Heechein 

wordt daarmee niet verboden, maar ook niet (echt) gefaciliteerd in het ontwerp. Per saldo is er dus 

een gelijk aantal of zelfs sprake van een ‘plus’ in de parkeercapaciteit op het Heechein thv de 

Tjerkebleek. 

De uitbreiding van het totaal aantal parkeerplaatsen wordt in het nieuwe plan, excentrisch, gezocht 

op het Heechein in de richting van de haven. Op deze wijze ontstaat een groen en autoluw 

Heechein/Tjerkebleek, met een korte loopafstand naar de winkels aan het Heechein. Al zal er wel 

sprake zijn van een gewenningsperiode voordat het doel van een groen en autoluw 

Heechein/Tjerkebleek bereikt zal zijn. Binnen het gebied tussen Coopersburg en de brug over het 

Bregegat wordt de parkeercapaciteit uitgebreid van 80 in de bestaande situatie naar 118 in de 

nieuwe situatie. Opgemerkt moet worden dat deze uitbreiding niet helemaal valt toe te rekenen aan 

de omgeving Tjerkebleek. Bijvoorbeeld de 10 parkeerplaatsen aan de Boarnswal zijn meer voor de 

directe omgeving Boarnswal, dan dat zij een bijdrage leveren aan het faciliteren van bezoekers aan 

de Tjerkebleek. Wel is het wenselijk dat de totale parkeercapaciteit in het gebeid wordt vergroot. 

Hoeveel parkeerplaatsen er bij moeten zullen komen is moeilijk te onderbouwen, omdat er ook 

sprake is van seizoensparkeerbehoefte. Gebaseerd op de ervaringen in de huidige situatie is het 



ontwerp van het plan Tjerkebleek met de geplande uitbreiding een goede mix tussen groen, 

leefbaarheid maar ook bereikbaarheid. Met een goede verwijzing en na een periode van gewenning, 

kan de uitbreiding van de parkeercapaciteit aan het Heechein (bij de haven) wel een bijdrage leveren 

aan het faciliteren van het bezoek aan het centrum van Akkrum c.q. de Tjerkebleek. Met de 

verplaatsing van de  parkeercapaciteit naar de randen in combinatie met zwerfparkeren op de 

Tjerkebleek ontstaat een groen en autoluw centrum wat de leefbaarheid en levendigheid van het 

gebied zal vergroten. 

 

 

 


