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Herinrichting Foyingaweg
Doorgaande weg én 30 km zone. Op naar een volwaardig evenwicht tussen weggebruikers en bewoners

Ruwe schets waarin mogelijkheden worden onderzocht

Mogelijke snelheidsremmers:

- drempels over de volle breedte aan de beide uiteinden van het dorp
- zichtlijnen verkleinen door extra bochten in de weg te maken

- weg optisch versmallen door 2 kleuren bestrating
- duiker/brug verhogen en re-stylen tot een ‘echte’ brug
- extra trottoir / parkeer havens aanbrengen
- oversteekplaats voor Trefpunt

- iemand nog een idee?

De entrée van het dorp lijkt duidelijk met grote gevaar- en 30 km borden.
maar de weg nodigt nog niet uit om 30 km p/u te gaan rijden. De verkeersdrempel
wordt door de meeste auto's “ tussen de wielen “genomen en levert niet veel op.
* Misschien zou de drempel over de volle breedte kunnen?
De uitloopzone die hieropvolgt is te recht en biedt onvoldoende
snelheidsremmende hindernissen.
* Misschien zou de weg optisch smaller kunnen door contrasterende fietsstroken in
het wegdek aan te brengen?
De vormgeving van de entree van een dorp is ook belangrijk.
* Misschien iets met het wapen van de Pomp doen? De kleur heeft het al en het
geeft het dorp meer identiteit

Iets verderop in de straat

-

je bent nu in het dorp maar het heeft nog niet echt een
dorps karakter

-

Plantenbakken staan plompverloren op de rijbaan.

-

De weg is recht en breed en nodigt uit tot snel rijden

-

Aan de linkerkant ontbreekt een stoep

De 1e driesprong : Visserstraat
De Foyingaweg bevat drie afslagen. In alle drie zijn verhoogde
cirkels in de bestrating aan gebracht. Dit geeft een woonerf
idee maar de snelheid wordt er niet echt door afgeremd.
De afslag is niet duidelijk in beeld.

-

De rechterkant van de weg is recht en wordt niet
onderbroken. De zichtlijn is daardoor te lang. Het nodigt
uit tot snel doorrijden

▪ .

.

- Aan de linkerkant zijn parkeerplekken aangebracht.
Hierdoor lijkt de weg extra breed en door de lange zichtlijn nodigt het uit
tot sneller rijden.
* Om de zichtlijn te doorbreken zou hier zou een bocht in de weg kunnen
komen . Enkele parkeerplekken zouden van de linker naar de rechterkant
gebracht kunnen worden. Deze parkeerhavens zouden aangekleed
kunnen worden met begroeiing tot op ooghoogte

centrum dorp
-

De situatie:

-

Bij het Trefpunt zijn alweer alle parkeerplekken aan de
linkerkant.

-

Links naast het dorpshuis is een kinderdagverblijf gevestigd

-

Een iel onduidelijk bordje attendeert op schoolzone? Dit
wordt niet in de weg aangegeven. Waar begint en eindigt dit?
Er is geen oversteekplek aangegeven

.
▪ .

- De 2e driesprong: De Graafstraat
Ook dit is een onduidelijke afslag.
*Het grasveld aan de rechterkant biedt mogelijkheden om een royale bocht in de Foyingaweg te maken.
*Hierdoor is er aan de rechterkant van de weg ruimte voor een halfrond plantsoen met begroeiing tot op
ooghoogte
-

Na de afslag is er weer ruim baan

*Hier zou een halfrond plantsoen met begroeiing tot
ooghoogte voor de kerk een wegversmalling op kunnen
leveren. Of een kerkplein.
Met enkele parkeervakken afwisselend aan beide zijden,
want bij kerkbezoek wordt er nu maar aan één kant op de
weg geparkeerd.

Vervolgense naderen we de kerk. Net als het Trefpunt hoort dit bij het centrum van het dorp.
Maar er is geen centrumgevoel en je rijd er zo voorbij. De zichtlijn is lang en ondoorbroken...

Iets verderop is parkeergelegenheid aan de linkerkant.
*Als je enkele parkeer plekken verplaatst naar de rechterkant met bijbehorend groen,
kun je hier weer een bocht krijgen.
De onderstaande foto is van 2018. De klinkers zijn in de tussentijd behoorlijk verzakt en
levert met regen grote plassen op die tot op de gevel spatten. Foto rechts.

Deze foto is van december 2020. Door veelvuldig parkeren aan
de linkerkant is de rijbaan aan de rechterkant ernstig verzakt
over een lengte van tenminste 60 meter

De 3e driesprong: Patrimoniumstraat

Ook van deze driesprong is een 'rotonde' gemaakt. Het ‘straatjuweel’ staat er
wat iel en verloren bij. In de bestrating wordt niet aangegeven dat hier een
hindernis staat

* Hier zou ook plek zijn voor een halfrondperk met begroeing tot op
ooghoogte en dit zou samengevoegd kunnen worden met het bestaande
perk.

* Of de bestrating zou met een gekleurde driehoeksvorm waarbij de punten
wijzen in de rijrichting, veel duidelijker en functioneler zijn.

• Het grasperk links na de afslag geeft ruimte voor enkele parkeerhavens
afwisselend aan de linker en rechterkant.

Kollumerpomp

(uit historische bronnen)

De nederzetting ontleent haar naam aan de pomp, een Noordnederlands begrip voor duiker, die circa 1453 in
de zeedijk werd gelegd om het water van de Pompsterried, een lokale afwateringsstroom, af te kunnen voeren.
De hier genoemde dijk werd omstreeks 1315 tussen Ter Luine en Pieterzijl aangelegd. Deze dijk werd slaper
door de bedijking van het Nieuw Kruisland, in de jaren 1529-1542. Met de aanleg van een afwateringspunt in de
nieuwe dijk, werd die in de oude dijk van minder belang. In 1612 werd de duiker vervangen door een ‘tille’
(kleine hoge brug).

.

Maar waar is die brug ?

De oplettende verkeersdeelnemer ziet twee brugleuningen
maar ervaart géén brug. Dit lijkt bovendien het einde van het
dorp. Groene weilanden met bovendien een groene berm.
De pomp waar Kollumerpomp zijn naam aan te danken heeft is
tamelijk onzichtbaar maar zou met enkele aanpassingen
zichtbaarder kunnen worden en meteen een
verkeersrsremmende maatregel kunnen opleveren.
* Het wegdek kan met opvulling geleidelijk verhoogd worden.
Geen steile drempel!
* Extra brugleuningen kunnen geplaatst worden tussen de
weg en het trottoir waardoor de brug optisch smaller wordt.
* Met een gekleurde bestrating en witte brugleuningen
geflankeerd door straatlantaarns op de hoekpunten kan de
brug eindelijk brug worden.

Het dorp al weer uit?

De linkerkant straalt landelijk gebied uit en suggereert het einde van
de bebouwde kom. Het nodigt uit tot gasgeven!

Maar we zijn er nog niet. Om toch een bebouwde kom gevoel te verkrijgen voor
het laatste stuk van het dorp, of van de andere kant juist het begin :
* Er zou een trottoir aan de linkerkant aangebracht kunnen worden en begroeiing
tot op ooghoogte waardoor de zichtlijn in de lange bocht doorbroken wordt.
Hier staan plotseling nog twee plantenbakken onaangekondigd op het wegdek.

• Deze zouden vervangen kunnen worden door vaste perken met hoge
begroeiing.

• * aanbrengen van fietsstroken in gekleurde bestrating. Je zou de bestaande
klinker bijna voor de helft kunnen hergebruiken als fiets/parkeerstrook. Dit in
kombinatie met een donkere steen in het middenvak. Zie de situatie bij Ee in de
volgende foto.

De poort naar het oosten

Hier heb je een optimaal landelijk gevoel door de openheid

Maar dan volgt er ineens nog een drempel en als je die in de midden neemt ervaar
je weer geen hindernis.
* Drempel over de volle breedte maken ?
* Of misschien drempel iets verderop aanbrengen?

Bijvoorbeeld na de afslag Brongersmaweg, waardoor de driesprong binnen de
dorpsgrens valt. Door het aanleggen van een halfrond perk aan de linkerkant ter
hoogte van de afslag zou je dan een knik in de weg kunnen krijgen die de snelheid
eruit haalt.

Hieronder volgen enkele
voorbeelden uit dorpen in de
omgeving.
Dit is de weg van Ee naar Westergeest .Hier lopen de
fietsstroken buiten de bebouwde kom over in gedeelde
fiets/parkeerstroken binnen de kom

Herenstraat , Burum

Dit is óók een doorgaande weg

Voorbeeld van bestrating voor een mogelijke oversteekplaats bij
Trefpunt?

-

Let op de nostalgische straatlantaarns die een intiemer
uitstraling hebben dan die lange witte bij ons

-

en de geïntegreerde trottoirs in een gekleurde bestating

Shared space

.

Voorbeelden van bestrating in andere dorpen

Hoe groter het contrast in de kleur
van de bestrating hoe sterker de
illusie.

.Bomen niet te kort snoeien aan de onderkant
.Overhellende straatlampen geven intimiteit
.Schuine trottoirbanden met brede parkeerstoepen

Driesprong in Zwagerbos
-

Schept duidelijkheid over de rijrichtingen

-

Maakt de rijbanen optisch smaller

-

Driehoek met grote kontrastwerking in kleur werkt
optisch verhogend waardoor je langzamer gaat rijden

Lantaarnvoorbeelden in Twijzel en Ee

Brug voorbeelden

Opeinde en ??

.

Nog meer brugvoorbeelden

