
Verfraaiing promenade Gorredijk 
Winkeliersvereniging WHI heeft tezamen met een aantal andere ondernemers een idee om de 

promenade in Gorredijk een impuls te geven. De promenade van Gorredijk ligt langs de prachtige en 

historische Compagnonsvaart die door Gorredijk loopt. Het is onderdeel van de grotere vaarroute in 

Zuidoost Friesland, de Turfroute. Het is het enige autoluwe gebied in het centrum van Gorredijk 

waar het fijn vertoeven is met terrassen en winkels langs het water. Echter vinden wij dat de 

promenade meer uitgebuit kan worden en het de ‘’place to be’’ in Gorredijk moet zijn.  

Ideeën 
We hebben een aantal ideeën waardoor de promenade al snel een fris, modern maar typisch bij 

Gorredijk passend beeld kan krijgen. De ideeën zijn voortgekomen uit een aantal brainstorm sessies 

en zijn allemaal vrij snel uit te voeren. 

Verwijderen van de boomgeleiders 

Na het scannen van de bomenrijen langs de promenade van Gorredijk kwamen wij tot de conclusie 

dat de boomgeleiders die hier staan inmiddels niet meer nodig zijn. De bomen zijn in de juiste 

richting gegroeid en zorgen nu voor een fraai plaatje langs de vaart. Echter om de vaart een open en 

groener uiterlijk te geven zal het verwijderen van deze stalen geleiders al zorgen voor een rustiger, 

natuurlijker en groener straatbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: huidige situatie met de stalen boomgeleiders 

Figuur 2: Voorbeeld van bomenrijen na het verwijderen van de begeleiders 



Het aanpassen van de beplanting en omhulsels bomen 

De huidige beplanting bij de stammen van de bomen is volgens ons te simpel en kan verbeterd 

worden. Het idee is om cortonstaal te gebruiken als afbakening van de beplanting. Hiermee is het 

mogelijk om verschillende hoogtes toe te passen waardoor het niet zo vlak oogt als nu. Ook is het 

mogelijk tekst te laten terugkomen op de stalen randen. Denk hierbij aan typische woorden die 

horen bij het dorp Gorredijk zoals; Turf, handel of andere onderwerpen. Ook breekt de andere kleur 

van het cortonstaal met de beplanting en tegels waardoor het meer in het oog springt van een 

voorbijganger. Ook kan er bij de plaatsing van het staal nog aan de vorm gedacht worden. De huidige 

vorm van de afbakening van de beplanting is vierkant maar dit zou ook rond kunnen zijn.  

 

Figuur 3: Een voorbeeld van cortonstaal rondom een boom 

 

Figuur 4; Voorbeeld van tekst op cortonstaal 

Bij de beplanting kan gedacht worden aan bloemen of andere beplanting die ieder jaar weer 

terugroeien en geen onderhoud vergen. Als er met verschillende hoogtes van de omhulsels wordt 

gewerkt kan er ook gedacht worden aan beplanting die daarbij past.  

 



Toevoeging van banken vlakbij het water 

De hoofdattractie van Gorredijk is eigenlijk de vaart. Op de vaart gebeurd van alles. Bootjes 

passeren, dieren leven hier, er wordt geschaatst en tegenwoordig vind je hier ook kajakken en 

suppen. Maar wat er ontbreekt is dat mensen hier een rustmoment kunnen pakken en daarvoor 

plaatsnemen op een bankje met uitzicht op de vaart. Dit is leuk voor inwoners die een wandeling 

maken, een ondernemers die even een pauze neemt of een toerist die wil genieten van het passeren 

van de bootjes.  

Het idee is om een aantal banken toe te voegen die op een speelse manier tussen de huidige bomen 

zigzaggen. Het mooie aan deze lange slingerende banken is dat je hier op iedere plaats een ander 

uitzicht hebt. Je kan uitkijken op de promenade zelf maar ook op het water.  Ook is het mogelijk de 

opvulling onder de banken met een ander soort materiaal te doen zoals bijvoorbeeld stenen. Dit 

breekt weer met de andere materialen die al aanwezig zijn en zorgt voor een ander uiterlijk van de 

promenade. Wel moet er bij de eventuele plaatsing van deze banken overleg plaatsvinden met de 

horecaondernemers die een terras uitbuiten op de promenade. 

 

Figuur 5: Het idee van slingerende banken rondom de bomen van de promenade. Ook is er nog plaats voor beplanting. 

Opknappen hokje bij de draaibrug 

Uit bronnen hebben we vernomen dat er in het hokje aan de promenade bij de draaibrug een wc 

aanwezig is. Tot nu toe is deze alleen voor brug- en sluiswachters. Fantastisch zou zijn als we dit 

hokje kunnen omtoveren tot iets moois en functioneels in het centrum. Nu vinden wij het een doorn 

in het oog vanwege het saaie uiterlijk. Het is als het ware een doos midden in het centrum. 

Het idee is om van dit hokje een openbaar toilet te maken (ja hier is onderhoud aan verbonden 

vanwege schoonmaakkosten maar daar zijn wellicht andere oplossingen voor te vinden). Een 

openbaar toilet is tegenwoordig een groot gemis in steden of dorpen met een belangrijke regionale 

functie. Steeds meer winkeleigenaren weigeren mensen die gebruik willen maken van hun wc omdat 

dit aan de lopende band gebeurd en niet voor klandizie zorgt.   



Daarnaast willen we ook het gebouw zelf een metamorfose geven. Het idee is om een mooie oude 

foto van de vroegere situatie van het centrum uit te vergroten en op de zijkant van het hokje te 

plaatsen. Daarnaast is het mogelijk om een plattegrond van Gorredijk, op de kant van het gebouw 

die aan de promenade grenst, te plaatsen. Zo kunnen mensen in hartje Gorredijk ook zichzelf 

wegwijs maken.  

 

Figuur 6: Huidige situatie van het gebouwtje aan de promenade 

 

Figuur 7: Voorbeeld van een uitvergrote foto op de buitenkant van het hokje 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Verplaatsbaar maar hufterproof groen 

De huidige promenade bestaat uit veel bestrating. Om dit beeld te verfraaiing is de toevoeging van 

groen een snelle maar eenvoudige oplossing om het straatbeeld te verbeteren. Echter moet de 

promenade nog wel te bereiken zijn mocht zich een noodgeval voordoen. Vandaar dat we een 

mooie oplossing zien in verplaatsbaar groen. Dit zijn hufterproof bakken die verplaatsbaar zijn. Het 

voordeel hieraan is ook weer dat de bakken eens om de zoveel tijd anders neergezet kunnen worden 

om het straatbeeld weer te veranderen. Ook kan er bijvoorbeeld met de Gordykster Merke voor 

gekozen worden de bakken aan de zijkant te zetten en plaats te maken voor kramen.  

 

Figuur 9: De huidige situatie bestaat uit veel bestrating 

Figuur 8: Voorbeeld stadplattegrond die ook 
tegen een muur geplaatst kan worden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevoegen van een ronde (hufterproof) picknickbank ter hoogte van het 

sluisgebouw/draaibruggetje 

Het idee is ook om ter hoogte van het sluisgebouw en draaibruggetje een grote ronde zitplaats te 

maken. Zo wordt de promenade nog meer een ‘’place to be’’. Hier kunnen mensen plaats nemen om 

een hapje te eten of om gewoon van de sfeer in het centrum te genieten. Op dit moment is een 

goed voorbeeld het bankje dat op het podium boven het water staat. 

Figuur 10: Voorbeeld van een hufterproof verplaatsbare bak 

Figuur 11: Voorbeeld van een hufterproof verplaatsbare bak 



 

Figuur 12: De huidige situatie. Door het herinrichten van dit stukje promenade zou er plaats ontstaan voor meer zitruimte. 

 

Figuur 13: De situatie aan de andere kant van de promenade. Ook hier zou door een herinrichting meer ruimte ontstaan 
voor zitplaatsen. 

 

Figuur 14: Het idee van de ronde picknick bank met dezelfde stijl als de slingerende banken. 

 

 

 

 



Eventuele andere aanpassingen 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken waarnaar gekeken kan worden bij het herinrichten 

van de promenade Gorredijk.  

- Verplaatsen/toevoegen fietsenrekken naar/op andere locaties? 

- Verplaatsen/toevoegen prullenbakken naar/op andere locaties? 

- Andere bestrating? 

- Verwijderen verkeerspaaltjes en vervangen door bloembakken? 

Begroting 

Voor deze renovatie van de promenade wordt geschat dat het maximale budget van 50.000 nodig 

wordt geacht.  

 


