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Verfraaiing promenade 

Gorredijk 
 

Van een ‘’place to buy’’ naar een ‘’place to be’’ 

 

Figure 1: @Chris Bruinsma 

Initiatiefnemers: Winkeliersvereniging Whi Gorredijk samen met lokale ondernemers 
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Voorwoord 
Winkeliersvereniging WHI heeft tezamen met een aantal andere ondernemers een idee bedacht om 

de promenade, gesitueerd op de Langewal in Gorredijk, een impuls te geven. De promenade van 

Gorredijk ligt langs de prachtige historische Opsterlandse 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.  

Doordat dit een unieke locatie in Gorredijk is vinden wij dat de promenade meer uitgebuit kan 

worden. Het zou in plaats van een ‘’place to buy’’ ook een ‘’place to be’’ in Gorredijk moeten zijn. 

Een plek waar je kan verblijven en simpelweg gewoon even een break kan nemen. In hartje centrum 

gewoon even plaats kunnen nemen op een bankje en genieten aan het water. Een plek waar 

inwoners, ondernemers en toeristen terecht kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: @Sietse de Boer 
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Doelstelling en visie 
Met het verbeteren van de huidige promenade willen we dit enige autoluwe gebied in hartje 

Gorredijk volledig tot zijn recht laten komen. Met het bedenken van dit plan zijn we gaan nadenken 

over de mogelijkheden tot verbetering van het centrum. Hierbij is vooral aandacht geschonken aan 

het aantrekkelijker maken van gebieden. Gorredijk is sterk gekenmerkt door het water, historische 

gebouwen en lokale ondernemers. Al deze drie onderwerpen komen samen in dit gebied op de 

Langewal. 

Maar er is hierbij ook nagedacht over de toekomst. Het gezegde ‘’lopen is kopen’’ is niet voor niets 

bedacht. Waar men alleen kan lopen wordt simpelweg langer verbleven. Je neemt de tijd om naar 

de omgeving te kijken omdat het er rustiger is. Het voelt ook veiliger omdat je weet dat er geen 

andere vervoermiddelen kunnen komen en dus is het fijn om op deze plek te verblijven. 

Als je daarbij ook in gedachten neemt dat het in Gorredijk lastig is om een nieuw autoluw gebied te 

introduceren maakt de keuze om het bestaande te verbeteren des te makkelijker. Het liefst zouden 

we in meerdere gebieden van Gorredijk wat minder auto’s zien en meer ruimte voor de mensen. 

Maar om dit in gang te zetten vergt veel tijd en is een proces voor de langere termijn. We zien dit 

juist als een begin om het enige stukje autoluwe gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken dat het 

inspireert voor meerdere projecten in de toekomst. 

Kortgezegd; Als we dit gebied eerst zo aantrekkelijk mogelijk maken kan het leiden tot meer 

projecten (inspiratie) in het centrum voor de toekomst. 

Doelgroep 
Het idee is bedoeld voor de inwoners, ondernemers en toeristen in Gorredijk. Voor inwoners moet 

dit een plek worden waar je kan verblijven. Waar je even een pauze kan nemen en een praatje kan 

maken met medebewoners. Of waar je even plaatsneemt op het terras voor een bakje koffie met je 

vriend of vriendin. 

Voor toeristen is dit ook een plek waar je kan verblijven. Maar op een andere manier. Er zijn twee 

fantastische terrassen aanwezig waar je kan eten of drinken. Daarnaast is er ook een groot aanbod 

aan lokale ondernemers met leuke winkels te vinden langs de promenade. En hoe mooi zou het zijn 

dat er in het midden van het gebied een kaart komt van Gorredijk. Doordat het hier rustiger is 

kunnen mensen uitstippelen hoe ze Gorredijk gaan ontdekken.  

Voor ondernemers ontstaat er een win-win situatie. Inwoners en toeristen zijn beide aanwezig in het 

gebied wat ervoor zorgt dat er doorloop is. Een inwoner of medewerker van een lokaal bedrijf zal 

sneller even een praatje maken of bakje koffie doen. Dan is de promenade een aantrekkelijke plek 

om even een pauze te nemen. Rustig en relaxed. Op het terras of op een bankje aan het water. 

Voor de toerist is het een gebied om te verkennen. Iedere winkel even bekijken en na een lange dag 

door Gorredijk even plaatsnemen op het terras voor een lunch of borrel. In de zomer is er zelfs de 

mogelijkheid voor bootjes om aan te leggen en ontstaat er een gezellige sfeer door de beweging op 

het water. 
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Het plan 
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. 

Hierbij is nagedacht over hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken met simpele stappen die 

makkelijk en snel uitvoerbaar zijn aangezien het plan voor 1 januari 2024 uitgevoerd moet worden. 

Aandachtspunten 

Daarbij is het belangrijk om na te denken over wat er wel en niet veranderd kan worden. De 

promenade kan als het om lengte en breedte gaat niet uitgebreid worden en dus moeten we het 

doen met de aanwezige situatie. Ook kan je niks doen met de gebouwen omdat deze allemaal een 

andere eigenaar hebben die bepaald wat er mee gebeurd. Qua uiterlijk valt daar niks aan te 

veranderen. Je hebt ook te maken met een sluis waar het water in stijgt en daalt. Daar is ook vrij 

weinig in mogelijk en het moet toegankelijk blijven voor boten. Als laatste is er de veiligheid van het 

gebied. Het midden moet vrij blijven of toegankelijk zijn voor hulpdiensten mocht er zich iets voor 

doen in het gebied. Het plaatsen van niet beweegbare of te grote obstakels is dus ook niet mogelijk. 

De ideeën  
Verwijderen van de boomgeleiders en herinrichten bestaande objecten 

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. Het staal dat op dit moment veel aanwezig is zorgt voor een 

drukke situatie bij het aanzicht van de promenade. Het verwijderen hiervan zal al leiden tot een 

grote verbetering. Ook zijn de panden van de ondernemers een de promenade beter zichtbaar na 

het verwijderen van deze objecten. 

Daarnaast denken wij dat het verstandig is om nog eens goed naar de inrichting van de promenade 

te kijken. We denken dat bij het verbeteren van dit gebied ook de huidige objecten verplaatst, 

vernieuwd of soms zelfs verwijderd kunnen worden. Denk hierbij aan prullenbakken op andere 

locaties, vervangen van de bankjes of het verplaatsen van fietsenrekken. Ook dit zal zorgen voor een 

rustigere en betere indeling van het gebied. 

 

 

Figuur 1: huidige situatie met de stalen boomgeleiders 
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Het aanpassen van de beplanting en omhulsels bomen 

De huidige beplanting bij de stammen van de bomen is volgens ons simpel, kaal en niet 

aantrekkelijk. Het 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. Je kan bijvoorbeeld een lage rand doen (zie foto). Maar ook een rand van 50 

centimeter hoger. Je krijgt dan leuke hoogteverschillen waardoor je ook weer met verschillende 

beplanting zou kunnen werken. Bij de beplanting moet er goed nagedacht worden over 

onderhoudsarm of niet. Bloemen zijn mooi maar vergen wel weer wat meer onderhoud. 

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 handjeklappers. 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 2: Voorbeeld van bomenrijen na het verwijderen van de begeleiders 
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Figuur 4; Voorbeeld van tekst op cortonstaal 

 

Toevoeging van ‘’slangenbanken’’ 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 medewerker die even een pauze neemt of een toerist die wil genieten van het passeren 

van de bootjes. Ook heeft niet iedereen de behoefte om op een terras te gaan zitten en is het fijn 

een zitmogelijkheid te hebben buiten het terras om. 

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. Het kan 

zijn dat een horecaondernemer een vergunning heeft voor het plaatsen van eigen materiaal op de 

promenade waardoor een bankje de ruimte om uit te stallen zal beperken. De ondernemers met een 

terras zijn geïnformeerd maar hebben nog geen beslissing genomen. 
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Figuur 5: Het idee van slingerende banken rondom de bomen van de promenade. Ook is er nog plaats voor beplanting. 

 

Toevoegen plattegrond Gorredijk 

In Gorredijk missen we ook een centraal punt met een up-to-date plattegrond van het dorp. De 

locatie aan de promenade leent zich als een prachtige plek om een bord te plaatsen dat mensen 

wegwijs maakt in het centrum van Gorredijk. Vanwege de autoluwe situatie kunnen mensen hier 

ook even de tijd nemen om alles goed te bekijken. Ook is er een mogelijkheid even te gaan zitten en 

een route uit te stippelen door de toevoeging van banken op de promenade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuur 6: Voorbeeld van een staande 
stadsplattegrond die eventueel ook in een 
liggende variant beschikbaar is. 



 

9 
 

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.  

De bakken zorgen ook meteen voor een leuker aanzicht. De promenade is nu erg kaal en kent veel 

steen. Op deze manier breekt het kale straatbeeld en komt er ook wat meer groen in het centrum. 

 

Figuur 7: De huidige situatie bestaat uit veel bestrating 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8: Voorbeeld van een hufterproof verplaatsbare bak 
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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. Bij de gedachte dat er ook een 

plattegrond in de buurt geplaatst wordt is het fijn dat hier ook een zitplaats te vinden is waar 

mensen even kunnen overleggen of gewoon een gesprekje kunnen voeren. 

 

Figuur 10: De huidige situatie. Door het herinrichten van dit stukje promenade zou er plaats ontstaan voor meer zitruimte. 

Figuur 9: Voorbeeld van een hufterproof verplaatsbare bak 
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Figuur 11: De situatie aan de andere kant van de promenade. Ook hier zou door een herinrichting meer ruimte ontstaan 
voor zitplaatsen. 

 

Figuur 12: 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.  

- Andere bestrating. Patroon inbrengen of andere kleuren. 

- Verwijderen verkeerspaaltjes en vervangen door bloembakken. 

- Plaatsen van kleine steigers aan de kant buiten de sluis. Voor de aanleg van bootjes maar 

ook voor recreatiemogelijkheden. 
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Samenwerking 
Voor de verbetering van de promenade zullen we de medewerking en samenwerking van een aantal 

partijen nodig hebben. Centrummanager Jaimy Bethlehem heeft inmiddels een aantal contacten 

binnen de Gemeente Opsterland waardoor het mogelijk is snel te handelen als het gaat om 

verplaatsen, verwijderen of vernieuwen van objecten op de huidige promenade. Ook op het gebied 

van vergunningen hebben we hulp nodig. Hier is dus de samenwerking met de Gemeente 

Opsterland nodig. 

Voor het daadwerkelijk uitvoeren van acties op de promenade zoals het plaatsen van de 

plantenbakken, banken, cortonstaal en beplanting schakelen we het liefst hulp in van lokale 

bedrijven. Ieder materiaal dat we in dit plan benoemd hebben is wel in Gorredijk te vinden en dus 

schakelen we daarvoor het liefst lokale ondernemers in. Hier zoeken wij als initiatiefnemers de 

samenwerking mee op na goedkeuring van de Gemeente Opsterland. 

Ook hebben wij een tekening van het nieuwe gebied nodig. Via contacten in de Gemeente 

Opsterland is hier ook een mogelijkheid tot samenwerking. 

Voor het toevoegen van een plattegrond hebben wij toestemming nodig van de Gemeente 

Opsterland. 

Bij de uitvoering van dit plan zullen wij samen met de lokale ondernemers overleggen hoe we het 

gebied optimaal kunnen inrichten. Het gebied moet een fijne plek worden voor iedereen. Aangezien 

er vooral ondernemers gevestigd zijn aan de promenade hebben zij een bijdrage bij het inrichten van 

het nieuwe gebied. Hier zoeken wij de samenwerking bij op na goedkeuring van het plan. 

Planning 
Wij denken wel een aantal maanden nodig te hebben voor de uitvoering van het plan. Aangezien er 

een tekening moet worden gemaakt, materiaal besteld moet worden en objecten moeten worden 

verplaatst, vernieuwd of verwijderd. Daarnaast moet er ook voldoende beschikbaarheid van 

personen en middelen zijn en is dat afhankelijk van verschillende partijen die nodig zijn voor het 

project. 

Taak Duur Benodigde partijen 

Gesprekken met betrokkenen 
over uitvoering plan (na 
goedkeuring) 

1 maand Ondernemers, Gemeente 
Opsterland 

Maken tekening 1 maand Gemeente Opsterland 

Inschakelen benodigde 
partijen voor uitvoering 

1 maand Ondernemers uit de regio 
(liefst Gorredijk zelf) 

Uitvoeren plan +/- 3 maanden Ondernemers uit de regio 
(liefst Gorredijk zelf) 

 

We denken dat de uitvoering het langst gaat duren vanwege de vele acties en partijen die hierbij 

komen kijken. Denk aan het verwijderen van objecten en het plaatsen van nieuwe objecten. Het is 

ook van belang dat lokale ondernemers zo weinig mogelijk overlast ervaren tijdens de uitvoering van 

dit project.  
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Begroting 

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

wordt geacht. Hierbij is vooral het kostenplaatje betreffende de materialen en het aantal manuren 

moeilijk te bepalen waardoor het bedrag liever te hoog ingeschat wordt dan te laag. 

Materiaal Prijs per stuk Totaal Benodigde partij 

Twee ronde picknickbanken 
hufterproof 

€4.000 €10.000 (+ kosten 
montage) 

Lokale ondernemer  

Zes slingerende banken 
hufterproof 

€1.000 €7.000 (+ kosten 
montage) 

Lokale ondernemer 

Tien plantenbakken hufterproof €200 €5.000 (+ kosten 
montage) 

Lokale ondernemer 

Cortonstaal om bomen €500 - €1.000 €15.000 (+ kosten 
montage) 

Lokale ondernemer 

Plattegrond Gorredijk €1.000 €1.500 (+ kosten 
montage) 

Lokale ondernemer 

Plaatsing van groen X €7.500 (+ kosten 
montage) 

Lokale ondernemer 

Verplaatsen/verwijderen/vernieu
wen huidige objecten 

X  X  Gemeente 
Opsterland 

Architect voor maken van de 
tekening 

€2.500 - €4.000 €4.000 (+ kosten 
montage) 

Gemeente 
Opsterland/Lokale 
ondernemer 

    

Totaal  €50.000  

 

 

 


