
Herinrichting Tsjerkebleek e.o. - Akkrum
Tussenstand

3 februari 2020



1. Plangebied

2. Inventarisatie & analyse

3. Visie & ontwerp

4. Vervolg van het proces

Programma



Plangebied





plangebied



Heechein & Tsjerkebleek



Heechein & Tsjerkebleek



Omgeving leugenbank



Heechein



Ljouwerterdyk



Ljouwerterdyk



Boarnswâl



Inventarisatie & analyse



• Divers gebruik Tsjerkebleek (markt, parkeren, terras)

• De kastanjes op de Tsjerkebleek zijn slecht

• Tsjerkebleek wordt ‘misbruikt’ voor parkeren à ‘knollentuin’

• Veel parkeren langs Heechein

• Centrum te veel ingericht voor autoverkeer

• En te weinig ingericht als verblijfsgebied

• Parkeerbelangen bewoners en middenstand verschillen

• VVV-gebouwtje functioneert nog slechts als toiletgebouw

• Grijze uitstraling openbare ruimte (betonklinkers en stoeptegels)

Wat opvalt



Functies
Wonen
Winkel
Horeca
Dienstverlening
Maatschappelijk



Parkeren
(104) aanwezig
281 volgens norm
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Rijksmonumenten



Rijksmonumenten



‘Moaie plakjes’



Kwaliteiten



• Te veel druk op de Tsjerkebleek

• Te veel parkeerplaatsen op de verkeerde plaats

• Grijze uitstraling bestratingsmateriaal

• Paaltjes, paaltjes, paaltjes

• Diffuus, rommelig karakter oever langs de Boarn

• Kruispunt bij de ‘leugenbank’

• Parkeren Ljouwerterdyk 3-11

• ’Suterige’ beeld Tuinmuur Welgelegen

• Wat amorfe groene ruimte Bûterwâl/inrichting passantenhaven

Knelpunten



Knelpunten



Knelpunten



Knelpunten



• Monumentale uitstraling versterken

• Versterken van het groene karakter

• Hoogwaardiger materiaalgebruik

• Verkeersveiligheid vergroten

Kansen



Visie & ontwerp



Visie op verkeer
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Ruimtelijk beeld



• Parkeerterreintje langs de ‘muur van Welgelegen’

• Dit terreintje ook gebruiken voor de markt

• Beperkt parkeren langs Heechein

• Capaciteit parkeren langs terrein ‘feesttent’ vergroten

• Heechein ‘uitkragen’ ten gunste van terrasruimte 

• VVV-gebouw als havengebouwtje herbouwen  

Belangrijkste ontwerpkeuzen







Plussen & minnen

Plus
• Logische entree van het centrum

• Smaller profiel

• Gebakken klinkers op trottoir

• Groene karakter

Min
• Klinkers leiden tot meer lawaai en trilling





Plussen & minnen

Plus
• Meer parkeerplekken buiten ‘echte’ centrum

• Mooi zicht op groene ruimte en Boarn

Min
• Parkeerplaatsen NZ te veel in ‘t zicht

• Dwars parkeren niet ideaal

• Parkeerplaatsen ZZ behouden op oude plek

• Krompad er alsnog bij betrekken

• VVV-gebouw behouden vanwege toiletten









Plussen & minnen

Plus
• Meer parkeerplekken buiten ‘echte’ centrum

Min
• Parkeerplaatsen te veel in ‘t zicht

• Groene karakter gaat verloren

• Zicht op het havengebouwtje waar eerst vrij 

zicht was





Plussen & minnen

Plus
• Smallere wegprofiel

• Bomen langs ‘Welgelegen’

• Pleintje rond koepeltje

• Enkele langsparkeerplaatsen ZZ

• Parkeren NZ weren d.m.v. haagjes

• Trottoirs op één niveau

Min
• Denk ook aan de fietsen





Plussen & minnen

Plus
• Groene Tsjerkebleek/Plantsoen

• Parkeren mooi weggewerkt

• Kort parkeren op straat blijft mogelijk

• Bochtiger profiel, terrasruimte vergroot

• Bomen aan Heechein NZ

• Trottoirs op één niveau

Min
• Bomen dicht bij gevels nemen licht weg









Plussen & minnen

Plus
• Rustiger beeld

• Alles op één niveau

• Dwingend voor autoverkeer

• Extra groen

Min
• Denk aan fietsen bij bushalte

• Past alle verkeer er wel langs?









Plussen & minnen

Plus
• Rustiger beeld

• Geen modderige bermen meer

Min
• Verdwijnen van het groene beeld

• Angst voor overloopgebied parkeren



Vervolg van het proces



• Schriftelijke reacties stuk voor stuk beantwoorden

• Vervolgavond(en) met buurten en andere belanghebbenden
• In groepjes bespreken van kritiekpunten

• Bespreken oplossingen/aanpassingen

• Uitwerken in aangepast ontwerp

• Bespreken met aanwonenden

• Aanpassingsronde

• Eindpresentatie

• Overdracht aan het gemeentebestuur

Hoe verder



Tank foar jim oandacht


