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1 Inleiding
In Gytsjerk hebben in de afgelopen jaren diverse ruimtelijke
ontwikkelingen plaatsgevonden. In het centrumgebied is een nieuw
winkelpand gerealiseerd, waarin de supermarkt, kapsalon, bakkerij,
pizzeria en een slijterij met bovenwoningen zijn gevestigd. Daarnaast is in
het centrum een appartementencomplex ontwikkeld en is de openbare
ruimte aangepakt, inclusief parkeermogelijkheden. Het centrumgebied
heeft hierdoor een flinke impuls gekregen.

Tegelijkertijd zijn er nog diverse plannen en ideeën voor een verdere
ontwikkeling van voorzieningen en de aanpak van de verkeersveiligheid,
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het dorp en zal er in de toekomst
ook meer en meer rekening moeten worden gehouden met
ontwikkelingen zoals vergrijzing en klimaatverandering. Dit betekent dat
ook zaken zoals toegankelijkheid, plaatsen voor ontmoeting, waterberging
en klimaatadapatie steeds belangrijkere onderwerpen worden bij de
inrichting van de openbare ruimte.

De bestaande ideeën, initiatieven, en plannen focussen zich met name op
en aan de belangrijkste wegen door het dorp, te weten de
Canterlandseweg, Nieuwestraatweg, Rinia van Nautaweg Noord & Zuid en
rondom de centrale viersprong in het dorp.
Zowel de gemeente Tytsjerksteradiel als diverse andere initiatiefnemers en
bewonerswerkgroepen houden zich bezig met de ontwikkeling van ideeën,

initiatieven, en plannen voor voorzieningen en de aanpak van de openbare
ruimte van Gytsjerk. Dorpsbelang Gytsjerk streeft er naar om deze ideeën,
initiatieven, en plannen gezamenlijk met inwoners, ondernemers,
initiatiefnemers, de gemeente Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en
andere betrokken partijen tot ontwikkeling te brengen.

Dorpsbelang Gytsjerk acht het daarom wenselijk om alle ideeën, plannen
en initiatieven te bundelen en in samenhang met elkaar te beschouwen.
Op deze wijze worden de plannen met een gestructureerde aanpak met
breed draagvlak uitgewerkt en ontwikkeld. Ook kan op deze manier beter
worden beoordeeld of, en op welke manier, tot synergie en integraliteit in
de ontwikkeling van ideeën, plannen en initiatieven kan worden gekomen.
De deskundige ambtenaren van de gemeente denken in het voortraject
mee in de plannen, waardoor het gemeentelijke beleid ten aanzien van de
stedenbouwkundige en civieltechnische aspecten direct zijn verwerkt
binnen “onze” plannen. Hierdoor kan op heldere en inzichtelijke wijze met
de gemeente het project of initiatief eenvoudig verder worden gebracht
richting een technische uitwerking en realisatie.

In samenwerking met NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en
Kenniscentrum Shared Space is een korte ruimtelijke analyse van Gytsjerk
opgesteld en zijn alle ideeën, plannen en initiatieven, inclusief
uitgangspunten en onderbouwingen in voorliggende notitie gebundeld.
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2 RUIMTELIJKE
ANALYSE
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2 Ruimtelijke analyse
Om een goede basis voor een visie op de openbare ruimte te leggen is een
ruimtelijk analyse van Gytsjerk uitgevoerd. Met deze ruimtelijke analyse
worden onderwerpen als historie, groen, water en wegen geïnventariseerd.
Deze inventarisatie en analyse geven de sterke en zwakke punten van het dorp
weer, die vervolgens zijn vertaald in een waardenkaart. Met deze
waardenkaart worden er conclusies getrokken over de kwaliteiten en
knelpunten in de openbare ruimte . Deze punten vormen samen met de
ideeën, plannen en initiatieven vanuit het dorp de uitgangspunten voor de
visie en het ontwerp voor de openbare ruimte.

Figuur 2.1 – Luchtfoto van Gytsjerk
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2.1 Ontstaansgeschiedenis
Gytsjerk bevindt zich in de Noordelijke wouden van Friesland. Het is een
landschap met landgoederen, elzensingels en houtwallen. Rondom de
landgoederen bevindt zich veelal laanbeplanting.
Gytsjerk is ontstaan op een overblijfsel van keileem. Dit is gevormd door in de
ijstijd ontstane dekzandruggen- en vlaktes van het Drents plateau. Door deze
ruggen zijn er welvingen ontstaan in het grondmorene (keileem). Ten zuiden
van Gytsjerk bevinden zich ontgonnen veenvlaktes en de typerende
bijbehorende petgaten.
Dorpen zoals Gytsjerk zijn ontstaan langs hoofdwegen. De Viersprong werd
vroeger ontsloten door zandpaden. Er wordt veelal gesproken van een lint- of
wegdorp, met rondom houtwallen, singels en een langgerekte verkaveling.

Figuur 2.2 - Geomorfologie van Gytsjerk
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2.2 Historie
Het verkavelingspatroon van Gytsjerk is gevormd door elzensingels en
houtwallen. In het landschap is veelal sprake van lintbebouwing met
laanbeplanting. In alle tijdsvakken in de historie van Gytsjerk komt de
Viersprong terug. Dit is de centrale kruising in het dorp tussen de
Canterlandseweg en de Rinia van Nautaweg. Deze wegen zijn de hoofdaders
van Gytsjerk.
Pas na de oorlog ontstaat een uitbreiding van Gytsjerk in de vorm van
rijwoningen in het typerende stempelpatroon. Ook de provinciale weg naar
Figuur 2.3 - Gytsjerk 1800
Dokkum, de N361, wordt in die tijd aangelegd.

Figuur 2.4 - Gytsjerk 1950

Figuur 2.5 - Gytsjerk 1970

Figuur 2.6 - Gytsjerk 2020
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2.3 Kevin Lynch
De analysemethode van Kevin Lynch weergeeft op een abstracte manier de
ruimtelijke structuren van Gytsjerk. Het doel van deze analysemethode is
om in een kaartbeeld te laten zien welke landmarks, routes, gebieden,
grenzen en knopen er voorkomen in de omgeving.
Goed zichtbaar is de historische lintbebouwingsstructuur langs de
hoofdwegen van Gytsjerk. Dit is typerend voor de Noordelijke wouden.
Langs deze hoofdwegen bevinden zich laanbeplanting. De wegen komen
samen op de Viersprong, een knoop(punt) in de kaart.
Landmarks in Gytsjerk zijn de basisscholen, de notariswoning, boerderij
Poelzicht, het winkelgebied, de ijsbaan, het zwembad, het
appartementencomplex aan de Nieuwe Straatweg, de Martinuskerk en de
oude melkfabriek.

Figuur 2.7 – Kevin Lynch analyse van Gytsjerk
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2.4 Groen en water
Gytsjerk ligt in de Noordelijke wouden, ten noorden van het Natura 2000
gebied “De Groote Wielen”. De Groote Wielen zijn bereikbaar via het
haventje ten zuiden van Gytsjerk, die toegang geeft tot de Riid. Ook is er
toegang tot de natuurgebieden it Set en Bouwe pet. Rondom Gytsjerk loopt
de Singel. De Suafeart verzorgt de watervoorziening voor de IJsbaan.
Langs de lintbebouwing van het historische gedeelte van Gytsjerk bevindt
zich laanbeplanting. Wat opvalt is dat dit wordt onderbroken ter hoogte van
de slager tot aan de Nieuwestraatweg.
Rondom de ijsbaan, het zwembad, de voormalige notariswoning en ten
westen van de nieuwbouw bevindt zich meer groen in de vorm van een klein
bosje. Tussen de jaren ‘70 stempelwijken is veelal groen en stroken
beplanting te vinden, typerend voor de stijl in deze jaren.

= Groen
= Water
Figuur 2.8 – Groen- en waterstructuur van Gytsjerk

pagina 10 van 34

2.5 Wegen
Gytsjerk bestaat van oorsprong uit een samenloop van vier wegen die samen
komen ter hoogte van de viersprong. Deze vier hoofdaders zijn de Rinia van
Nautaweg, de Nieuwestraatweg en de Canterlandseweg. De provinciale
N361 is later aangelegd en verzorgde de verbinding tussen Leeuwarden en
Dokkum.
Langs de doorgaande route aan de Canterlandseweg bevinden zich twee
instekers naar de woonwijk richting noord en zuid.
De Rinia van Nautaweg Noord en Zuid zijn bereikbaar vanaf de N361. Deze
wegen vormen een belangrijke fietsroute maar worden ook vaak gebruikt als
route “binnendoor” naar het winkelcentrum.
Zodra Gytsjerk wordt ingereden geldt een maximum snelheid van 30
kilometer per uur. De komgrens start bij het inrijden van de Rinia van
Nautaweg Zuid. De 30 km-zone begint ter hoogte van de Singel. De komgrens
ten westen van Gytsjerk begint ter hoogte van de Gytsjerksterhoeke.

= Hoofdwegenstructuur
Figuur 2.9 – Wegenstructuur van Gytsjerk
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2.6 Occupatie
Het dorp Gytsjerk kent veel verschillende functies. In de figuur 2.9 zijn deze
functies onderverdeeld in wonen, winkelen & bedrijven, scholen en het
zwembad.
Op figuur 2.10 is zichtbaar dat de winkels en bedrijven zich dicht bij de
hoofwegen bevinden. Daarnaast liggen de basisscholen redelijk centraal in
het dorp aan de zuidkant van de Canterlandseweg. Kinderen vanuit de wijk
“Oer de feart” steken de Canterlandseweg over om bij de basisschool te
komen.

Figuur 2.10 – Occupatie van Gytsjerk
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2.7 Gebruikersstromen
De hoofdroutes in Gytsjerk worden door verschillende gebruikersstromen
gebruikt. Op de afbeeldingen zijn de hoofdroutes van vier verschillende
stromen weergegeven, namelijk:
•
•
•
•

Autoverkeer
Fietsverkeer
Landbouwverkeer
Openbaar vervoer

Hieruit blijkt dat de N361 en de Canterlandseweg door bijna alle
gebruikersstromen worden gebruikt. De Rinia van Nautaweg wordt met
name alleen door het auto– en fietsverkeer gebruikt. Ook recreatieroutes als
ruiter- en wandelpaden vormen stromen waarbij de openbare weg wordt
gekruist.

Figuur 2.11 – Hoofdroutes auto

Figuur 2.12 – Hoofdroutes fiets

Figuur 2.13 – Hoofdroutes landbouwverkeer

Figuur 2.14 – Hoofdroutes openbaar
vervoer

pagina 13 van 34

2.8 Materialen
Om een beeld te krijgen van het huidige materiaalgebruik in het dorp staan in
onderstaande tabel een aantal veelvoorkomende verhardingssoorten. Deze
materialen verzorgen voor een groot deel de sfeer en karakter van het dorp.
Duidelijk is dat het huidige materiaalgebruik veelal grijs van kleur is, dit draagt
niet bij aan het gewenste karakter en uitstraling van het dorp.
Materiaal

Locatie

Betonstraatsteen – grijs.
Keperverband.

In gehele dorp
toegepast.

Stoeptegel – grijs
Halfsteensverband.

Gehele dorp.

Gebakken klinker – geel & grijs
Keperverband.

Parkeerterrein
winkelcentrum.

Asfalt – grijs

Rinia van nautaweg
Zuid buiten bebouwde
kom.

Referentie
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2.9 Waardenkaart
De waardenkaarten volgen als conclusie op de inventarisatie en analyse van
Gytsjerk. Deze kwaliteiten en knelpunten vormen samen met de ideeën,
plannen en initiatieven vanuit het dorp de uitgangspunten voor de visie en het
ontwerp voor de openbare ruimte.

Kwaliteiten
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Historische structuren: Wegdorp, de Singel
de Viersprong, laanbeplanting, Sânfeart, Martinuskerk,
oude melkfabriek
Laanbeplanting
Voorzieningen: Winkels, IJsbaan, Zwembad, Basisschool
Recreatie (wandelroutes, vaarroutes)
Verbinding met natuurgebieden
Ontsluiting met Leeuwarden, Drachten en Dokkum

Figuur 2.15 – Kwaliteiten kaart Gytsjerk
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Algemene knelpunten Gytsjerk
▪
▪
▪
▪

Ontbreken van dorpskarakter
Het wegprofiel bestaat uit sobere gedateerde
materialen
Ontbrekende dorpse sfeer en beleving in de openbare
ruimte
Te weinig groen in centrumgebied

Knelpunten Canterlandseweg
▪
▪
▪

Langgerekte weg – daardoor hoge snelheden
gemotoriseerd verkeer
Veel landbouwverkeer
Gevoel van onveiligheid

Knelpunten (na)bij het Zwembad
▪
▪
▪

Te weinig parkeerplaatsen
Gevoel van onveiligheid
Hoge snelheid gemotoriseerd verkeer

Figuur 2.16 – Knelpunten kaart Gytsjerk

pagina 16 van 34

2.10 Conclusie
Na een uitgebreide ruimtelijke en functionele analyse zijn er een aantal
kwaliteiten en knelpunten naar voren gekomen. De historische structuur
van Gytsjerk is een sterke kwaliteit. Ook de vele voorzieningen en het
winkelaanbod voor haar inwoners en inwoners van de naastgelegen
dorpen is een kwaliteit. Door de komst van een nieuw winkelcentrum en
woningen wordt het centrumgebied gestimuleerd. Hierbij hoort een
passende openbare ruimte.
In de openbare ruimte spelen nog een aantal knelpunten, waaronder
materiaalgebruik, verkeersveiligheid, kruispuntvormen en de kille
uitstraling met weinig groenelementen. Door het ontbreken van deze
aspecten ademt Gytsjerk niet het typische dorpskarakter en ontbreekt het
aan samenhang ten opzichte van de andere dorpen in de omgeving van de
Trynwâlden. Het doel is om dit typische dorpskarakter terug te brengen.

De ideeën, initiatieven en plannen van de werkgroepen, dorpsbelangen en
gemeente worden meegenomen in het opstellen van de visie. De visie
vormt het concept en daarbij is een stedenbouwkundig ontwerp
opgesteld. In dit ontwerp staat de beleving, veiligheid en de uitstraling van
de vier hoofdaders in het dorp centraal.
Op basis van de voorgaande analyses is dit document in samenwerking met
studenten, Kenniscentrum Shared Space, Dorpsbelangen Gytsjerk (met
werkgroepen) en technici van de gemeente Tytsjerksteradiel uitgewerkt.
Dit document wordt opgenomen bij de complete dorpsvisie van Gytsjerk
anno 2021. Doelstelling van dit plan is om het dorp Gytsjerk een warm,
sfeervol, klimaatadaptief en toekomstbestendige uitstraling te geven.
Streven is dit binnen 10 jaar te bewerkstelligen.
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3 Ideeën, initiatieven en plannen
Zowel de gemeente als diverse andere initiatiefnemers en
bewonerswerkgroepen houden zich bezig met de ontwikkeling van ideeën,
initiatieven, en plannen voor voorzieningen en de aanpak van de openbare
ruimte van Gytsjerk. Dorpsbelangen Gytsjerk hecht veel waarde aan het
bundelen van initiatieven in een harmonieuze samenwerking met
gemeente, ondernemers en inwoners om tot uitvoering van plannen te
komen. Met deze aanpak, beschreven in de dorpsvisie, zijn synergie en
integrale aanpak de belangrijke sleutelwoorden op weg naar een
definitieve uitvoering. Deze visie is opgesteld in samenwerking met
ambtenaren van de gemeente Tytsjerkteradiel en dorpsbelangen Gytsjerk.
Om de visie daadwerkelijk te realiseren wil dorpsbelang Gytsjerk in
samenwerking met gemeente Tytsjerksteradiel een gefaseerde
meerjarenplan(ning) opstellen. Middels dit document wordt op een
heldere en inzichtelijke wijze de visie gedeeld met gemeente en andere
externe partijen om initiatieven verder te brengen richting realisatie. In dit
hoofdstuk is een overzicht opgenomen van alle bestaande ideeën,
initiatieven, en plannen voor de openbare ruimte van Gytsjerk.

Na realisatie van het nieuwe winkelcomplex, met winkelplein, aan de
Canterlandseweg (naast de ijsbaan) werd de roep vanuit het dorp steeds
luider om de hoofdwegenroute naar het dorpscentrum veiliger te maken
en te verbeteren. Ook de impact van het zwembad drukt al jaren zwaar op
de buurt van de Rinia van Nautaweg. Bewoners vragen al jarenlang om een
verbeterende aanpak. Werkgroepen zijn door DB Gytsjerk in het leven
geroepen om de plannen, samen met bewoners en gemeente uit te
werken. In 2019 is door dorpsbewoner en student stedenbouwkunde
Hessel Kinderman de bestaande inrichting van de Rinia van Nautaweg
onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft hij fysieke maatregelen
voorgesteld ter verbetering van de verkeersveiligheid. Niet alleen de
werkgroepen van betreffende wegen werken aan een plan voor een
aantrekkelijke kern, maar ook ondernemers en bewoners denken mee. Het
schetsontwerp Rinia van Nautaweg-Noord is inmiddels opgesteld door de
gemeente en gedeeld met bewoners. De input van bewoners,
ondernemers en stakeholders worden verwerkt, waarna het definitieve
ontwerp kan worden opgesteld. Streven is uitvoering in voorjaar 2022.
Ondernemers en bewoners worden gevraagd mee te denken en
opmerkingen te plaatsen op de concept-visie. Vervolgens worden
opmerkingen gebundeld, beoordeeld en gewogen voor mogelijke
aanpassingen binnen de dorpsvisie.
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3.1 Overzichtskaart
Onderstaande overzichtskaart weergeeft de locaties van de plannen die spelen in Gytsjerk. De plannen,
ideeën en initiatieven zijn gevormd door onder andere het dorpsbelang, werkgroepen en gemeente.

Canterlandseweg

De Viersprong
De IJsbaan

Rinia van
Nautaweg - Noord

Nieuwestraatweg,
Sjoerdastrjitte, Master
Sannesstrjitte

Parkeerterrein en
ontmoetingsplaats

Rinia van Nautaweg
Zuid

Figuur 3.1 – Overzichtskaart van de huidige ideeën, initiatieven en plannen.
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3.2 Tabel huidige ideeën, initiatieven en plannen
Plan
Rinia van Nautaweg Noord

Werkgroep
Rinia van Nautaweg
Noord

Inhoud plan
Versmalling van 50 naar 30, drempel, as-verspringing (slinger), versmallen
van straat, kruispunt plateau Viersprong

Ondernemers

Adema Architecten

Parkeerterrein AH
De Viersprong

De Viersprong
De Viersprong

Rinia van Nautaweg Noord

De Viersprong

Rinia van Nautaweg Zuid

De Viersprong

Verbinding ijsbaan en MFC

De Viersprong

Ontmoetingsplaats/fontein en
kunstwerk nabij de oude boom
Canterlandseweg

De Viersprong

Er komt nog een nieuw wooncomplex tegen ijsbaan aan, extra
parkeerplaatsen voor werknemers
Laanbeplanting langs parkeerterrein, groenere inbedding
Looproutes bevorderen, oversteekbaarheid, afdwingen lage snelheid,
karakter van dorpscentrum, verblijfsfunctie, niet verhoogd plateau, geen
stoepranden, rode steen, vermijden van rechtstanden, begeleiding van
groen. Zie paragraaf 3.2.1
Slingers, evt. eenrichtingsverkeer, trottoir na het zwembad laten vervallen,
ruimte voor parkeren t.h.v. drogist, van zwembad naar drogist een
oversteek, oversteek van pad langs ijsbaan naar vervolgpad, groen/hagen
Groen, parkeren, versmallingen, pad langs water notariswoning, aansluiting
op Singel, kombord verplaatsen, bushalte plateau
Nieuw fiets- en voetpad vanuit meerdere hoeken van- en naar centrum,
Zwembad, IJsbaan gebied, parkeerterrein
Grondspots, ontmoetingsplaats, kunstwerk Marten Brouwer, zitplek,

Sjoerdastrjitte en Master
Sannesstrjitte

Sjoerdastrjitte en
Master Sannestrjitte

Groenplan ‘Sa leuk sicht’
IJsbaan

Klaas Bokma

Havengebied

De Viersprong

Laanbeplanting doortrekken, snelheidsbeperkende maatregelen, oversteek
tussen bakker en drogist, oversteek nabij slager, oversteek winkelplein en
tandartsenpraktijk, een dorpsentree creeren: Oost en West, samenhang,
Doorgang voor bewoners, Afval en hulpdiensten vanuit Sjoerdastrjitte naar
de Trynwâldsterdyk. Alles A-niveau aanleggen. Fietsers en voetgangers op
de rijbaan en visuele drempel. Zijweggetje accentueren. Zijweg herstraten.
Afwatering kolken en Sjoerdastrjitte herstellen met gebakken DF rood/geel containeropstelplaatsen verbreden (aan de Trynwâldsterdyk) met 30cm.
Meer parkeerplaatsen (komt al naar voren bij A-niveau) en deel kan
parkeren achter bij Sjoerdahiem. Bestaande bomen opsnoeien.
Groen rondom appartementen/straatmeubilair.
Pad rondom ijsbaan, muziektempel/bank in ijsbaan, skeelerbaan,
bootcamplocatie, extra parkeerplaatsen voor personeel AH, nieuw
laden/lossen, groene (geluids)wal
Kans op aankoop met uitbreiding haven, camper-opstelplaats en
natuurcamping (kano-verblijfsgebied).

Status
Schets ligt bij de gemeente, wordt nog
voorgelegd aan bewoners, plan voor
uitvoering in voorjaar 2021

Is uitgewerkt door Hessel Kinderman,
i.s.m. werkgroep Centrum, gemeente en
dorpsbelang, is door gemeente ontvangen
en wordt uitgewerkt. 2022

Wordt uitgevoerd conform ontwerp.

= status onbekend
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3.2.1 Planvorming de Viersprong
Het plan de Viersprong is ontworpen door Hessel Kinderman in samenwerking met het dorp en
werkgroepen. Het ontwerp is gebaseerd op de algemene uitgangspunten van werkgroep de Viersprong.
Zij hebben de openbare ruimte integraal bekeken en ideeën vanuit het dorp uitgewerkt om verschillende
functies in het dorp met elkaar te verbinden. Dit zodat de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en het
dorpskarakter worden vergroot.
Uitgangspunten werkgroep de Viersprong
▪

▪

▪

Een groenere inbedding langs de randen van het
parkeerterrein, het parkeerterrein elf moet niet
nader worden opgedeeld, in verband met mogelijke
toekomstige (dorps) activiteiten.
Een betere (verkeers)verbinding van het
parkeerterrein met de directe omgeving en de rest
van het dorp, niet alleen voor auto’s maar ook voor
fietsers en voetgangers. Hierdoor krijgt het ook
meer het karakter van een dorsplein.
Een verkeersveiligere inrichting van het hele
centrumgebied door duidelijke loop- en fietsroutes
en meer begeleiding van auto verkeer.

Ook zijn er voorwaarden aan het nieuwe ontwerp van de
Viersprong gesteld, waaronder de oversteekbaarheid
bevorderen, looproutes faciliteren, snelheid gemotoriseerd
verkeer laag houden, dorpskarakter bewaren en een
verblijfsfunctie creëren.
Figuur 3.2 – Planvorming de Viersprong (Hessel Kinderman)
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4 Visie openbare ruimte Gytsjerk
De hier gepresenteerde uitgangspunten en concept-visie is gebaseerd op de inventarisatie en analyse van
de huidige plannen, ideeën en initiatieven en een inventarisatie en analyse van de openbare ruimte. Deze
concept-visie wordt in 2021 voorgelegd aan dorpsbelang, werkgroepen, gemeente en bewoners. De
definitieve visie wordt onderdeel van de integrale dorpsvisie.

4.1 Uitgangspunten
De onderstaande algemene uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn gebaseerd op
de huidige plannen, ideeën en initiatieven van de werkgroepen, buurtvereniging en dorpsbelang en op de
inventarisatie en analyse van de ruimtelijke omgeving van Gytsjerk. Deze uitgangspunten vormen de
kaders voor de visie en het ontwerp.
1. Een duurzaam veilige inrichting.
2. Aandacht voor de fietser en voetganger.
3. Een dorpsentree op de Nieuwestraatweg, Canterlandseweg, Rinia van Nautaweg
Noord & Zuid.
4. Eenheid en samenhang tussen hoofdaders met als middelpunt de Viersprong.
5. Een verblijfsgebied en ontmoetingsplek met kunstwerk op het winkelterrein met
behoud van het dorpskarakter.
6. Meer groen in de vorm van borders, hagen/laanbeplanting langs kruispunten,
(fiets)oversteken en parkeervakken.
7. Het voorkomen/verminderen van lange rechtstanden.
8. Looproutes versterken nabij slager, ijsbaan, drogist.
9. Pleinvormen rondom centrumgebied met inrichtingselementen.
10. Gebruik van toekomstbestendige materialen.
11. Een eenheid in materiaal en kleurgebruik.
12. Klimaat adaptieve inrichting.
13. Toegankelijkheid van het parkeerterrein rondom het winkelcentrum waarborgen.
14. Mogelijkheden tot parkeren op rijweg of aan rijweg op A-niveau.
15. Parkeren zwembadterrein uitbreiden.
16. Toevoegen van inrichtingselementen.
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De visie voor de openbare ruimte luidt als volgt:
“Een verkeersveiliger centrumgebied van Gytsjerk waarbij de karakteristiek van het dorp wordt behouden
en versterkt. De aandacht gaat uit naar fietser en voetganger. Daarbij wordt samenhang tussen de
verschillende gebieden gecreëerd met als middelpunt de Viersprong. De herinrichting van het gebied zorgt
voor een veilige, aantrekkelijke, toekomstbestendige en klimaatadaptieve openbare ruimte.”

Figuur 4.1 Concept – algemeen kaartbeeld
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Figuur 5.2 Concept – detail centrumgebied
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5 Ontwerp
In dit hoofdstuk is het stedenbouwkundig ontwerp van de
openbare ruimte van Gytsjerk opgenomen. Het gaat hierbij om
de hoofdaders van het dorp, te weten de Canterlandseweg,
Nieuwestraatweg en Rinia van Nautaweg Noord en Zuid. Het
doel van dit ontwerp is een toekomstbestendige openbare
ruimte te creëren en sfeer en karakter in het dorp terug te
brengen. Dit wordt bereikt door een verkeersveilig
verblijfsgebied te creëren, klimaatadaptieve maatregelen,
verandering in materiaalgebruik, meer groen en
inrichtingselementen toe te passen.
In figuur 5.1 een overzicht van het ontwerp van de openbare
ruimte op de hoofdaders van Gytsjerk.

Figuur 5.1 – stedenbouwkundig ontwerp Gytsjerk
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5.1 Deelgebieden
Op basis van de dorpsvisie en eerder gerealiseerde plannen en nieuwe ideeën is er een stedenbouwkundig
schetsontwerp opgesteld voor de openbare ruimte van de belangrijkste ruimtelijke structuren van
Gytsjerk. In het ontwerp zijn de vier hoofdaders, het centrumgebied en de entrees op hoofdlijnen
uitgewerkt. In de volgende paragrafen worden een aantal deelgebieden uitgewerkt en nader beschreven.
Dit zijn:
A.
B.
C.
D.

De Viersprong
Kruispunt Canterlandseweg – Riemersmastrjitte
Kruispunt R. van Nautaweg Zuid – Master Sannesstrjitte
Oude melkfabriek (bedrijfsverzamelgebouw)

B

Planvorming in
ontwikkeling door
gemeente (2021)

A
C

D
Figuur 5.2 – deelgebieden van het stedenbouwkundig ontwerp Gytsjerk
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5.1.1 Deelgebied A – de Viersprong
In deelgebied A is de Viersprong volgens de uitgangspunten van de werkgroep en het ontwerp van Hessel
Kinderman uitgewerkt. De Viersprong vormt de samenkomst van de vier hoofdaders door Gytsjerk. De
rijbaan en de voetpaden worden op gelijke hoogte aangebracht, waarbij de voetgangersgebieden worden
gescheiden door vakken met haagvormers in beukenhaag. Voetpaden en rijwegen zijn hierbij uitgevoerd
in een afwijkende kleur gebakken klinkers dikformaat.
Het punt wordt ingericht met meer groen en laanbeplanting, om het van oudsher groene kruispunt terug
te brengen. Ook inrichtingselementen dragen hieraan bij. Looproutes worden geaccentueerd in de rijbaan
door hetzelfde materiaalgebruik als in het voetpad.

Begeleiden van de rijbaan met groen

Figuur 5.3 – Deelgebied A (de Viersprong)

Rijbaan aangeven met andere kleuren, materialen en
verbanden zonder hoogteverschillen
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5.1.2 Deelgebied B - Kruispunt (Canterlandseweg – J.H. Riemersmastrjitte)
Deelgebied B (Kruispunt Canterlandseweg – J.H. Riemersmastrjitte) heeft in het ontwerp een
gelijkwaardig kruispunt gekregen uitgevoerd in gebakken dikformaat klinkers. De voetpaden hebben een
afwijkende kleur ten opzichte van de rijbaan. Het kruispunt wordt de Riemersmastrjitte ingetrokken om
daar pleinvorm te creëren voor het gebied achter de Albert Heijn en de ijsbaan. De rijbaan en het voetpad
worden op een aantal punten gescheiden door beukhagen. Met het creëren van een pleinvorm wordt de
verblijfsruimte bij Cafetaria De Canterlanden richting de ijsbaan versterkt. Het Cafetaria is een belangrijke
spil en verbinding bij het plaatsvinden van dorpsactiviteiten op het ijsbaanterein.

Figuur 5.4 – Deelgebied B (kruispunt Canterlandseweg – J.H. Riemersmastrjitte)
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5.1.3 Deelgebied C – Kruispunt (Rinia van Nautaweg zuid – Master Sannesstrjitte)
De Rinia van Nautaweg Zuid is een van de vier hoofdaders van Gytsjerk. Dit kruispunt is het laatste
kruispunt voor de Viersprong en wordt gelijkwaardig uitgevoerd, de rode gebakken klinker wordt de
Master Sannesstrjitte en Gysbert Japiksstrjitte ingetrokken waardoor gelijkwaardigheid ontstaat.
Voorgesteld wordt om het kruispunt te accentueren met versmallingen en verticale elementen,
bijvoorbeeld toevoegingen van groen (hagen).

Figuur 5.5 – Deelgebied C (kruispunt Rinia van Nautaweg zuid – Master Sannesstrjitte)
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5.1.4 Deelgebied D - Oude Melfabriek
Het terrein en de gebouwen van de oude melkfabriek van Gytsjerk zijn intact gebleven en van belangrijke
historische waarde. Om deze historische waarde meer te benadrukken wordt bij het inrijden van de Rinia
van Nautaweg de pleinvorm rondom de fabriek doorgetrokken naar de weg. De Rinia van Nautaweg Zuid
is uitgevoerd in asfalt, maar zal ter hoogte van de fabriek uit gebakken materialen in soortgelijke vorm en
kleur als de bestrating rondom de fabriek bestaan. Met de pleinvorming en overgang naar het gebruik van
gebakken materialen wordt de dorpsentree extra geaccentueerd. Hierdoor ontstaat een beeld van het
betreden van een duidelijk andere leefomgeving (vanaf de geasfalteerde N361). Dit geldt ook voor de
entree (oost) vanaf de rotonde N361 bij de Nieuwestraatweg richting Centrumgebied, de dorpsentree
Rinia van Nautaweg-Noord en bij de kruising Gytsjerkerhoeke – Canterlandseweg.

Figuur 5.6 – Deelgebied D (Oude Melkfabriek)

pagina 31 van 34

5.2 Referentiebeelden
Deze referentiebeelden weergeven een beeld van het eventuele materiaalgebruik, kleurstellingen en
verbanden. In de hoofdwegen zijn dit gebakken dikformaat in verschillende kleuren rood. Plateaus
worden verhoogd of alleen visueel aangeduid in een andere kleurstelling. Verhoogde plateaus worden
aangeduid met taludmarkering. Stoepen langs de hoofdwegen en op kruispunten hebben een afwijkende
kleurstelling (geeltint).

Aldtsjerk, gebakken klinkers, stoep A niveau

Aldtsjerk, gebakken klinkers in afwijkende kleurstelling

Rijbaan en parkeren gescheiden door
molgoot

Referentie Marsum – kleurstelling –
parkeren aan rijbaan op A niveau

Stoep op A niveau, afwijkend verband en
kleur

Kruising met afwijkende kleurstelling stoep – op A
niveau
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5.3 Materialen
Materiaal
Gebakken klinker – rood – dikformaat

Locatie
Hoofdaders – kruispunten.

Taludmarkering

Kruispunten.

Gebakken klinker – geel - dikformaat

Voetpaden.

Gebakken klinker – P steen

Langsparkeervakken – aan
rijbaan.

Referentie
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6 Van visie naar realisatie
Planning Realisatie
Om de beschreven plannen te kunnen realiseren zal er de komende tijd afstemming en overleg met de
gemeente en andere partijen plaatsvinden. Dorpsbelang zet zich de komende tijd in om samen met de
gemeente en andere partijen de planuitwerking en realisatie verder gestalte te geven.
Dorpsbelang streeft hierbij naar de onderstaande prioritering: en planning
▪
▪
▪
▪
▪

Rinia van Nautaweg Noord
De Viersprong en de Canterlandseweg tot De Canterlanden tot en met plein Riemersmastrjitte en groen rondom ijsbaan
Rinia van Nautaweg - Zuid uitvoering
Nieuwe Straatweg/Sjoerdastrjitte/Sannesstrjitte uitvoering
Canterlandseweg vanaf de Canterlanden tot einde dorpskom uitvoering

2021 - 2022
2022
2023 - 2024
2026
2028

Mogelijk kan in het kader van het meerjarige onderhoudsplan van de gemeente werk met werk worden
gemaakt in de overige straten in de Gytsjerk. Ook hierbij wordt gestreefd naar de doelen en
kwaliteitsniveaus zoals beschreven in deze visie.
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