


 

Kansen in Kernen: Garyp  
 
De aanleg van de Centrale As leidt tot minder autoverkeer over de 
Gravinneloane in Garyp. Dat biedt kansen om de weg opnieuw in 
te richten. Deze notitie is samen met bewoners opgesteld en 
mondt uit in een visie op die herinrichting. 
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Tracé Centrale As en de 6 kernen met de globaal aangegeven wegvakken die heringericht 
worden binnen het project "Kansen in Kernen" 
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Kansen in 6 Kernen 

Nu rijden er dagelijks nu nog duizenden auto's door Damwâld, De Falom, Feanwâlden, 
Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Straks als de Centrale As er ligt kunnen we de huidige 
route fors afwaarderen. Dan komt er immers veel minder doorgaand verkeer door die 
dorpen. Dat gegeven biedt kansen. Kansen om de verkeerveiligheid en de leefbaarheid 
van die zes kernen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer 
te maken, groener, stiller. De weg die soms jarenlang als scheidslijn door het dorp liep 
kan nu weer een verbinding worden. Om dit soort van kansen te kunnen benutten hebben 
de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel  en het Projectbureau De Centrale As een 
project opgestart. Een project met de toepasselijke naam 'Kansen in Kernen'. Doel van dit 
project is het inventariseren van de wensen en kansen én het ontwerpen van een nieuwe 
inrichting van de weg. En dat voor elk van de zes kernen.  
 

Deze notitie gaat over Garyp 

In deze notitie informeren we u over een aantal zaken. We beginnen in hoofdstuk 1 met 
een uitleg over de manier waarop we dit project hebben opgepakt. Wat was de opdracht, 
welke randvoorwaarden kregen we mee van onze gemeentelijke opdrachtgevers en welke 
werkwijze hebben we gekozen? 
Vervolgens nemen we u mee naar Garyp. In de hoofdstukken 2 en 3 kunt u lezen hoe het 
project daar is verlopen. U krijgt een overzicht van de wensen en kansen die daar zijn 
genoemd door inwoners, ondernemers en andere de betrokkenen en natuurlijk laten we u 
in hoofdstuk 4 het eindresultaat zien; het ontwerp van de nieuwe inrichting van de 
Gravinneloane.   
 
Weliswaar hebben wij vanuit Adviesbureau Oranjewoud deze notitie geschreven maar het 
project is feitelijk uitgevoerd door een zogenaamde "kerngroep". Die bestond uit 
inwoners en ondernemers uit Garyp aangevuld met mensen vanuit het Shared Space 
Institute, vanuit de ANWB/VVN, vanuit de gemeente en vanuit Oranjewoud. Deze 
kerngroep wenst u veel leesplezier. 
 

 

kerngroepleden uit Garyp  Erik Johanns  Sietse Bruinsma 
Bareld Kootstra  Trudi Dorreboom 
Peter Sibma  Auke van Vliet 
Martin Kobus  Henk de Haan 
 

Shared Space Institute  Henk Veenstra  Sjoerd Nota 
 
ANWB/VVN   Margot Blaauw 
 
Gemeente Tytsjerksteradiel  Klaas Boelstra  Jens Zeeman 
 
Oranjewoud   Stefien Smeding  Hensen Trenning 
    Henry Bos  Martijn Gerkes 
    Johan Apperloo  
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1 Hoe hebben we dit project opgepakt? 

1.1 De opdracht en de randvoorwaarden  

Onze opdracht luidt om voor elk van de 6 kernen te komen tot een visie op de 
herinrichting van de huidige route door het dorp.  
We kregen van de beide gemeenten en de provincie de volgende randvoorwaarden mee: 

 er moet voldoende draagvlak zijn voor de visie 
 de visie moet realistisch zijn 
 de herinrichting is binnen iedere kern afgebakend tot het weggedeelte tussen de 

borden-bebouwde-kom en qua breedte van berm tot berm 
 de shared-space benadering is wenselijk maar niet dwingend 

 
Deze opdracht en randvoorwaarden hebben we vertaald in uitgangspunten (§ 1.2) en een 
werkwijze (§ 1.3). 

1.2 Onze uitgangspunten voor dit project 

Een eerste uitgangspunt is natuurlijk dat we een optimale ruimtelijke en functionele 
kwaliteit van de visie willen. De nieuwe inrichting van de weg moet immers passen in de 
omgeving en moet geschikt zijn voor bepaalde functies (o.a. verkeersfunctie, sociale 
functie).  
 
De traditionele manier is dan dat het ingehuurde adviesbureau haar deskundigen aan het 
werk zet, een ontwerp maakt en dat presenteert. In dat ontwerp kunnen dan nog enkele 
punten worden aangepast maar dat is het dan ook. Dat wil overigens niet zeggen dat er 
dan geen kwaliteit wordt geleverd, de experts zijn deskundig genoeg. Maar toch 
ontbreekt er dan iets, namelijk de betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers. In onze 
ogen moest het in dit project dan ook anders. Vandaar ons tweede uitgangspunt: als je 
meer kwaliteit wilt leveren, rijkere kwaliteit, dan moet je blanco durven starten bij de 
mensen die het direct aangaat; bewoners, ondernemers en andere gebruikers. En dan 
moet je hun dagelijkse ervaring voorop durven stellen. Want hoewel een adviesbureau als 
Oranjewoud zeer veel deskundigheid in huis heeft missen we dat ene cruciale element: de 
dagelijkse ervaring met de weg, de dagelijkse ervaring in het dorp rondom de weg. Hoe 
druk is het, hoe lawaaiig is het, waar doen zich de gevaarlijke situaties voor, etc. Dat soort 
van ervaring is wel aanwezig bij bewoners, ondernemers en andere dagelijkse gebruikers 
van de weg. Door die praktische ervaring weten zij vaak ook heel goed hoe het anders en 
beter zou kunnen. Met andere woorden: een cruciaal stukje ervaring over knelpunten en 
wensen ligt bij die bewoners, ondernemers en andere gebruikers. Een derde uitgangspunt 
is dan ook dat we die plaatselijke kennis en ervaring zeker willen benutten. 
 
Dat betrekken van bewoners, ondernemers en gebruikers heeft nog een ander belangrijk 
voordeel: het heeft een enorm positief effect op het draagvlak onder de nieuwe visie. 
Gedragenheid bereik je door de betrokkenheid te stimuleren van inwoners, ondernemers, 
gebruikers en door vervolgens hun inbreng ook serieus te nemen (en hen dat ook te laten 
merken). Dan zullen de mensen zich realiseren dat ze ook daadwerkelijk invloed uit 
kunnen oefenen. Dat leidt tot betrokkenheid met als gevolg dat de visie ook van hen is; 
iets wat het draagvlak enorm vergroot. Dit vraagt wel een andere positie van de 
deskundigen; niet zij maar juist de betrokkenen zijn leidend. Ons vierde uitgangspunt is 
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daarom dat we de direct betrokkenen het voortouw geven, zij zijn "leading" en wij, de 
deskundigen, hebben een adviserende en ondersteunende positie. 
 
Vijfde uitgangspunt is dat de visie realistisch moet zijn. Er gelden namelijk kaders, 
procedures en planningen waaraan moet worden voldaan. Verder is ook de 
betaalbaarheid natuurlijk van belang. Het is verstandig om al bij het bedenken van de 
nieuwe herinrichting ook aandacht te hebben voor dit soort zaken. Dat voorkomt 
teleurstellingen in een later stadium. 
 
Eén van de randvoorwaarden die we meekregen was de afbakening van het weggedeelte 
waarvoor we een visie ontwikkelen (tussen de borden-bebouwde-kom en van berm-tot-
berm). Maar een weggedeelte staat niet op zichzelf, het verbindt wegen en gebieden met 
elkaar. In Garyp geldt dit met name voor de Westerein en de Easterein. De Gravinneloane 
ligt daar tussenin.  In de beleving van de dorpsbewoners hoort dat ook bij de route en zou 
het dus ook onderdeel van de visie moeten zijn. Als zesde uitgangspunt hebben we 
daarom gesteld dat we ook enigszins over de afbakening heen moeten kijken om zaken 
op elkaar af te kunnen stemmen.  
 
Een laatste uitgangpunt betreft  het waar mogelijk en wenselijk toepassen van het 
Shared-Space-principe. Op z'n Frysk "Dielde Romte" en op z'n Nederlands "Gedeelde 
Ruimte".  Daarover nu eerst wat meer. 

Intermezzo: Shared Space 

Shared Space is een bepaalde manier van kijken naar de openbare ruimte. Een filosofie 
hoe om te gaan met de inrichting van die openbare ruimte. Deze filosofie wordt door het 
Shared Space Institute in Drachten al enkele jaren met succes toegepast bij het 
herinrichten van wegen.  
Een eerste kerngedachte van Shared Space blijkt al uit de naam; het samen delen van de 
ruimte. De benadering gaat er vanuit dat een weg meerdere gebruikers heeft die 
gezamenlijk de weg zullen moeten delen. Met gebruikers denken we dan niet alleen aan 
verschillende verkeersdeelnemers (auto's, fietsers, voetgangers, landbouwverkeer, etc) 
maar we denken ook aan toeristen die rondom de weg willen recreëren, aan ondernemers 
die de weg nodig hebben voor hun bereikbaarheid, we denken aan gebruikers als de 
buurtvereniging die een buurtfeest op de weg wil organiseren, aan de schoolkinderen die 
de weg telkens over moeten steken, aan de dorpsbewoners die op straat veilig een 
praatje willen kunnen maken, etc. Shared Space beschouwt de weg dan ook veel meer als 
een "mensruimte" in plaats van een pure "verkeersruimte". Dat samen gebruiken zijn we 

in dit land niet echt gewend. Meestal proberen we bij het 
inrichten van een weg iedere gebruiker een eigen plek te 
geven met aparte fietspaden, aparte voetpaden, aparte 
rijstroken voor de auto,  aparte parkeervakken, enz. 
Shared Space zoekt echter wel naar mogelijkheden voor 
het samen delen van de weg. Dat vraagt namelijk ook 
gezamenlijke verantwoordelijk voor het gedrag op die 
weg. En dat komt de veiligheid en de leefbaarheid ten 
goede. 

Een andere kerngedachte van dit concept gaat over de inrichting van de weg. De stelling is 
dat de manier waarop je een weg inricht direct van invloed is op het gedrag van de 
gebruikers. Nu zijn we gewend om alles te willen regelen met verkeersborden, met 
stoplichten, met het aanleggen van verkeersdrempels, met het schilderen van 
haaientanden op weg, etc. Bij het verkeerskundig inrichten van een weg ligt de nadruk 
dan ook bijna altijd op dit soort van maatregelen. Shared Space gaat er vanuit dat het ook 
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anders kan (en weet dat inmiddels ook uit ervaring). De kunst is om de weg en de directe 
omgeving daarvan zo in te richten dat het samen delen wordt bevorderd en dat het de 
verantwoordelijkheid voor elkaar stimuleert. Een mooi voorbeeld van de invloed van de 
weginrichting op verkeersgedrag was de overvloedige sneeuwval in de afgelopen winter. 
Die sneeuw en het gebrek aan strooizout betekenden eigenlijk dat de wegen enige weken 
anders waren ingericht. En je zag direct hoe dat van invloed was op het verkeersgedrag. 
Mensen reden langzamer, letten meer op elkaar, gaven elkaar meer ruimte, en toonden 
meer geduld. Mensen passen hun verkeersgedrag dus aan door de inrichting van de weg. 
De inrichting die Shared Space voorstaat is het waar mogelijk weghalen van kruisingen 
met drempels en verkeersborden en het daarvoor in de plaats aanleggen van 
dorpspleinen. Of het verwijderen van asfalt (wat uitnodigt tot snel rijden) en het 
aanbrengen van klinkers (wat snel rijden juist ontmoedigt). Bijkomend voordeel van een 
dergelijke inrichting is dat het ook bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit, aan het 
meer dorpse karakter. Bewoners vinden dat nagenoeg altijd mooier. 
 
Het Shared-Space-principe vraagt echter wel enige omschakeling in het denken van 
mensen. Daarom is in het project Kansen in Kernen ook een presentatie opgenomen over 
Shared Space. Een presentatie voor alle bewoners, ondernemers en andere gebruikers. 
Een punt wat dan bijna altijd discussie oplevert is het opheffen van nu nog gescheiden 
fietspaden en het samenbrengen van fietsers en auto's op de rijbaan. Zulke voorstellen 
leiden vaak tot gefronste wenkbrauwen en zorgelijke gezichten. Wanneer mensen echter 
met eigen ogen zien hoe het werkt en wanneer men ook kan spreken met bewoners van 
dorpen waar Shared Space al is toegepast dan blijkt men veelal de voordelen te zien en 
ook het vertrouwen te hebben in de veiligheid ervan. Om die reden organiseerden het 
Shared Space Institute en de ANWB/VVN voor elke kern in dit project een busreis langs 
meerdere voorbeelden in de provincie.  
 
Binnen het project Kansen in Kernen is het toepassen van Shared Space wel wenselijk 
maar niet dwingend. De voorbeelden zijn echter veelbelovend en de voordelen groot: 

 het streeft naar het samen delen van de weg door meerdere gebruikers 
 het legt de verantwoordelijkheid weer meer terug bij die gebruikers 
 het levert een inrichting op die vele malen aantrekkelijker is dan de geijkte 

borden, belijningen, drempels, rotondes en kruisingen. 

1.3 Werkwijze 

De opdracht en randvoorwaarden (§ 1.1) hebben we vertaald in uitgangspunten (§ 1.2). 
Dat leidt tot de volgende werkwijze die we kozen voor dit project. 
 
Kerngroep en publieksavonden 
Om de ideeën, suggesties, opmerkingen vanuit de dorpen zelf als basis te kunnen nemen 
werd voor iedere kern een "kerngroep" samengesteld. Op uitnodiging van gemeente en/of 
dorpsbelang kon iedereen zich aanmelden. Zo ontstonden er kerngroepen met 10 tot 15 
mensen vanuit het dorp waaronder vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang, 
aanwonenden, ondernemers en maatschappelijke instanties. Die kerngroep kwam 
gedurende het hele proces, dat per dorp ongeveer 20 weken duurt, vijf keer bij elkaar. 
Daarnaast organiseerden we per kern ook twee publieke bijeenkomsten voor alle 
geïnteresseerden. Tot slot worden diverse deskundigen betrokken (VVN/ANWB, Shared 
Space Instituut, gemeentelijk en diverse inhoudelijke adviseurs vanuit Oranjewoud). Op 
deze manier werd de inbreng vanuit het dorp en de ondersteunende advisering van 
deskundigen bewerkstelligd. 
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Planning 
Omdat we dit project in zes kernen organiseren is er een fasering in de tijd aangebracht: 
Garyp en Damwâld kwamen vanaf het najaar van 2009 aan bod, De Falom en Hurdegaryp 
voor de zomer van 2010 en Burgum en Feanwâlden na de zomer van 2010. Op die manier 
is het mogelijk eind 2010 voor alle kernen een gedragen ontwerp te hebben waar de 
bewoners zelf hun stempel op hebben kunnen drukken.  
 
Stappenplan 
Het doel voor de kerngroep is het ontwerpen van een visie op de herinrichting van de weg. 
De sfeer daarbij is dat we blanco starten en dat de kerngroep "leading" is en de 
deskundigen adviserend. Om tot het ontwerp te komen zijn 3 stappen nodig: verkennen, 
zoeken, maken. 
 
Verkennen 
Hier gaat het erom in beeld te krijgen wat er allemaal speelt rondom de weg. Waar moeten 
we rekening mee houden? Wat vinden we belangrijk en wat minder? Welke knelpunten 
zijn er en welke kansen zien we? De kunst is om "alles op tafel" te krijgen. De kerngroep 
maakt daarvoor gebruik van hun eigen ervaringen, van de inbreng tijdens de 
publieksavonden, van oude kaarten en historisch fotomateriaal, van gegevens over 
bodem, landschappelijke kenmerken, etc. Ook de ervaringen van Shared Space en 
gemeentelijke beleidnotities worden als input gebruikt. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de objectieve gegevens die zijn verzameld en de ervaringen van de 
mensen, hun wensen en de kansen die ze signaleren. 
 
Zoeken 
Nadat alle relevante informatie is verzameld kan de kerngroep zich een beeld vormen van 
alle opties en van de mogelijke modellen om te weg opnieuw in te richten. Tijdens dat 
zoekproces komen ook tegenstrijdige wensen aan de orde en moeten keuzes worden 
gemaakt. Uitgangspunt daarbij is telkens het zoeken naar wat het beste is voor het dorp 
en haar bewoners. Het resultaat van dit zoekproces is het definitieve ontwerp voor de 
herinrichting van de weg. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de zoektocht en hoofdstuk 4 het eindresultaat daarvan. 
 
Maken 
Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat het nieuwe ontwerp ook wordt gerealiseerd. 
Dat gebeurt zodra het verkeer daadwerkelijk over de Centrale As rijdt en dus duurt dat nog 
enkele jaren.  
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Ruimtelijk-functionele 
analyse in vier lagen 

Aantal auto's per 24 uur in 2008 
bron: Provinsje Fryslân 
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2 Verkennen van feiten, wensen en kansen 

2.1 Verkeersintensiteit 

De aanleiding voor het project Kansen in Kernen is de forse vermindering van het 
autoverkeer over de huidige route.  Uit het stromenbeeld hiernaast blijkt dat er in 2008 
gemiddeld 5.700 auto's per 24 uur langs Garyp rijden. Op basis van modelberekeningen 
verwacht men na aanleg van de Centrale As dat er nog slechts enkele honderden auto's 
per 24 uur over de Gravinneloane zullen rijden.  

2.2 Ruimtelijke kenmerken 

Het verkennen van een gebied door een ruimtelijk bril wil zeggen dat we kijken naar de 
historische ontwikkeling van een dorp, dat we kijken naar de kenmerken en de kwaliteiten 
van het  landschap, dat we kijken naar de verschillende wegen- en waterstructuren, naar 
de typische verkaveling, de hoeveelheid en de aard van de bebouwing, de groene 
elementen als bomen, boomwallen, groenstroken etc. We hebben ook aandacht voor 
beleidsnotities, dorpsvisies en relevante regels en procedures. En we houden rekening 
met de sociale functie van het dorp. Al dit soort van gegevens wordt gebruikt tijdens het 
ontwerptraject.  
 
Onvervangbare laag (bodem en landschap) 
De bodem is veelal bepalend voor het uiterlijk 
van het landschap. De bodem van Garyp en 
omgeving bestaat enerzijds  uit zand en 
anderzijds uit veen. Het bijbehorende 
landschap, dekzand en veenlandschap 
kenmerkt zicht door de elzensingels en het 
open veenweidegebied. Het dorp ligt aan de 
rand van de Noardlike Fryske Wâlden. 
 
 
 
 

 
veenweidegebied 
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Sturende laag (wegen en water) 
Vanuit de historie heeft Garyp zich langs drie 
straten ontwikkeld; Lytse Buorren, Tsjerkepaed 
en Greate Buorren. Dit is nu het centrum van 
het dorp.  De Gravinneloane, voorzien van een 
groene laan, heeft een duidelijk doorgaand 
karakter voor het verkeer.   
 
 
 
 

 
Naast de slotenstructuur die kenmerkend is voor het veenweidegebied, is er nog een 
brede vaart, 'de skipfeart'. Deze waterloop komt tegenwoordig nog slechts tot aan de 
Gravinneloanne maar liep vroeger tot in het dorp en was door middel van een sluis 
verbonden met de 'Wide Ie'.     
 

 
de Skipfeart  

Gravinneloane 
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Beleids- en regelgevingslaag 
Beleidsstukken, wet- en regelgeving, rapporten en visies zijn van invloed op een gebied. 
Dit kunnen stukken zijn op provinciaal, gemeentelijk of dorpsniveau. Vaak geeft het 
randvoorwaarden of richting aan ontwikkelingen.  Voor Garyp hebben we gebruik 
gemaakt van  

 de Woonvisie Tystjerksteradiel 2010-2020 
 Structuurvisie Finster Op Romte - Tytsjerksteradiel 
 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Tytsjerksteradiel 2008-2016 
 de notitie Verkeersluw maken N913 - Doarpsbelang november 2007 
 de Dorpsvisie Garyp - juni 2006 
 de Actualisering dorpsvisie - februari 2009 

 
Sociale laag  
Garyp is een dorp met een levendig en uitgebreid verenigingsleven met ruim 1900 
inwoners.  Het dorp heeft voorzieningen zoals scholen, kerken, voorzieningen voor 
gezondheidszorg, sportvelden, dorpshuis, bibliotheek, supermarkt, slager, kapsalon, 
garage/pomphouder, loonbedrijf, etc. De huidige Gravinneloane heeft op sommige 
voorzieningen invloed, dit in positieve (klant aantrekkende kracht) of juist in negatieve zin 
(barrière werking).  
 
 
 

Gravinneloane huidige situatie 
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2.3 Ervaringen Kerngroepleden en opbrengst bewonersavond 

De kerngroepleden hebben aangegeven waar rekening mee moet worden gehouden, wat 
niet vergeten mag worden, welke wensen en voorkeuren er leven, wat er beslist wel moet 
gebeuren maar ook wat er beslist niet zou mogen. En welke kansen zij zien voor het dorp. 
In bijlage 1 is dit integraal opgenomen.  
 
Op 14 januari is een bewonersavond gehouden. Ruim 60 belangstellenden waren 
aanwezig in dorphuis it Geahûs.  De doelstelling van de bijeenkomst was om “alles op 
tafel te krijgen”.  Alles wat belangrijk is voor de herinrichting van de Westerein-
Gravinneloane-Easterein passeerde de revue: 

 waar moet rekening mee worden gehouden? 
 wat zijn wensen en voorkeuren? 
  wat moet wel en wat beslist niet? 
 welke kansen zijn er voor het dorp?  

 
In groepen dacht men na over deze onderwerpen. De inventarisatie vond plaats in twee 
discussieronden (zie bijlage 2 voor alle  opmerkingen per groep).  
 
In de volgende  tabel hebben we alles gerubriceerd weergegeven. We maken onderscheid 
in wensen en kansen. En als er ook maatregelen zijn benoemd om een wens te realiseren, 
dan zijn deze ook weergegeven.  

Gravinneloane huidige situatie 
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Weginrichting 
Wensen Maatregelen 

snelheid verlagen as-streep weg + kantstreep naar midden versmallen 

 poortwerking / snelheidsremmende maatregelen 

 optisch versmallen van de weg 

 weg fysiek versmallen/weg smaller bij Lytse Buorren 30 km 

 tweedeling weg (kleur) 

 verhoogde bulten 
 30 km in bebouwde kom 

 50 km in bebouwde kom 

 bajonetten in toegangsweg in Easterein bijv t.h.v. RV weg 

 kruising Eendrachtsweg /Gravinnenloane gelijkwaardig, 
kleine verhoging of accent kleur 

 rotonde Eendrachtsweg 

rekening houden met landbouw-/vrachtverkeer breedte profiel houden 

oversteken voor langzaam verkeer verbeteren  

verkeersluwer (alleen bestemmingsverkeer)  

rondweg behouden 60 km/uur regime 
 80 km/uur regime 
 voorsorteervak bij Gravinneloane/kruising met Lytse Buorren 
 geen drempels 

bereikbaarheid vanaf Wâldwei  

weg eruit tussen de kruising Easterein / 
Gravinneloane / Eendrachtsweg  

Garyper opvaart doortrekken naar Greate Buorren 

buiten bebouwde kom 60 km  
parkeerplekken bij winkels cq evenementen  
parkeerterrein naast Gravinneweg 5  
carpool groter / rotonde  
Kansen 
in het westen aansluiting op aldpaad, 't sker - Mounehoek 
Easterein en Westerein een plan tot aan eind (bv alles klinkers) 
goede bereikbaarheid evt aftakking centrale as 
wandelpad langs de weg 
kerk inrichting/ weg vrij van kerkhof 
openbaar vervoer beide kanten van het dorp een halte 
fietsers door het dorp cq bebouwde kom (levendigheid) 
 
Veiligheid/milieuhinder 
Wensen Maatregelen 
minder lawaai van auto's tractoren  
bestaande fietspad behouden binnen bebouwde kom fietspad 
geen verkeersborden  
betere toegankelijkheid ijsbaan oversteken ijsbaan bij voorkeur verplaatsen 
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IJbaan/Evenemententerrein 
Wens/kans Maatregelen 

evenementen terrein ter hoogte van woningen 14-20 ijsbaan cq verplaatsen (combineren met 
meerdere functies bijvoorbeeld skeeleren) ijsbaanterrein evt. tegenover ds Minnemawei 10-20 
 evenemententerrein evt. tegenover ds Minnemawei 10-20 
 recreatie of ijsbaan/skeelerbaan thv ds Minnemawei 2-12 
Water/haven 
Kans 
sluis in de Garijper opvaart weer bruikbaar maken + route E'Wald 
Skipfeart weer in het dorp, oude staat herstellen, uitgebreid met haven 
Garyper opvaart doortrekken naar Greate Buorren 
verbinding op kanaal 
Oude Stinswei - achter haven 
betere verbinding haven 
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Groen 
Wensen 
landschappelijke elementen bewaren 
historische elementen terughalen cq accentueren met groen 
ouderwets cq historisch groen rondom weg, Garyp = Wâldpoarte 
geen heg als afscheiding van de weg 
elzensingels weer terug 
bomen (Essen) terug 
bomen moet er af  Westerein - Easterein 
bloembakken (uitstraling) 
slotenpatroon updaten 
groenstructuur ook buiten de bebouwde kom 
bomen terug bij oostelijke invalsweg 
 
Ondernemers 
Kansen 
industrie terrein meer bij het dorp 
uitbreiding bedrijventerrein 
detailhandel tegenover Gravinneloane 3-5 
werkgelegenheid recreatie 
Wonen 
ouderen moeten kunnen blijven wonen in het dorp 
zorgvoorzieningen 
invulling / inbreiding lintbebouwing 
aangepaste woningbouw wonen en werken 
wonen en werken tegenover Gravinneloane 3-5 
woningbouw ter hoogte van Master Lubwei 35 / 35a 
bebouwde kom groter 
verder geen bebouwing in oostelijke richting 
bebouwde kom vanaf Westerein 12 
bebouwde kom t.h.v. nr. 11 1e woning Easterein 
bebouwde kom t.hv. nr. 31 1e woning Westerein 
woningbouw bij de Brandsmaloane 
huizen tegenover ds Minnemawei 10-20. evt sport daarachter 
kans op hoekperceel Eendrachtsweg 9 
evenwichtige samenstelling bevolking 
 
Overig 
Kansen 
oude wandelpaden herstellen 
ontmoetingsplekken voor de jeugd 
ruiterpaden. aansluiting op Oostermeer ruiterpaden. Combinatie in Wandelpad. 
begraafplaats uitbreiden 
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2.4 Dilemma's 

Er kwam veel op tafel. Dan blijkt ook dat er deels verschillende ideeën zijn over de 
herinrichting van de weg. Dat levert dan dilemma's op. De belangrijkste zijn: 
 

1. moet een deel van de Gravinneloane worden opgebroken zodat het doorgaande 
verkeer door het dorp moet of  laten we de Gravinneloane in tact voor  doorgaand 
verkeer?  

2. moet Westerein-Gravinneloane-Easterein het karakter krijgen van een 'dorpsweg' 
met een 30 km-uur regime of moet het een 'ontsluitingsweg' met 60 km/uur 
worden? 

3. fysieke inrichting van de weg: versmallen-niet versmallen, drempels-geen 
drempels; asfalt-klinkers; rotonde-gelijkwaardige kruising etc. 

4. wel of niet water doortrekken naar kern Garyp? 
5. ijsbaan verplaatsen (eventueel in combinatie met evenemententerrein, 

skeelerbaan)? 
6. aparte fiets- en wandelpaden? 
7. vrij uitzicht of bebouwing langs de Gravinneloane? 
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3 Zoeken naar de visie op de herinrichting 

De visie is in drie stappen tot stand gekomen. Alle opbrengsten uit de verkennende fase 
zijn bijeengebracht en daaruit hebben we een enkele mogelijke modellen gepresenteerd 
(§ 3.1). De kerngroep heeft daarover gesproken en op hoofdlijnen keuzes gemaakt. Dat 
leidde tot een voorkeursmodel (§ 3.2). In de laatste kerngroepbijeenkomst zijn vervolgens 
enkele detailzaken verder aangescherpt. En daarmee resulteerde dat in de definitieve 
schets (hoofdstuk 4).  

3.1 Modellen 

 "De doorgaande weg" 
Westerein-Gravinneloane-Easterein blijft een doorgaande weg langs Garyp. De 
weg krijgt het karakter van een ontsluitingsweg. De weg blijft buiten de 
bebouwde kom en er geldt een  verkeersregime van 60 of 80 km/uur. Nieuwe 
bebouwing is geconcentreerd aan de dorpszijde langs de Gravinneloane.  

 
 "De geknipte weg" 

Een deel van de Gravinneloane wordt verwijderd. Hierdoor is er geen doorgaand 
verkeer meer mogelijk van Westerein naar Easterein. Verkeer moet door het dorp 
Garyp of via een omleidingsroute (Stinswei). Op de locatie van de knip ontstaat 
ruimte voor een haventje. Aan het water staan een drietal grote, hoge 
bouwblokken met ruimte voor appartementen.   

 
 "De dorpsweg" 

Westerein-Gravinneloane-Easterein wordt ingericht als een weg door een 
verblijfsgebied. De weg krijgt het karakter van een dorpsweg. De weg ligt binnen 
de bebouwde kom en er geldt een  verkeersregime van 30 of 50 km/uur. Aan de 
zijde van het landschap en aan de zijde van het dorp worden vrijstaande 
woningen toegevoegd.  
 

 "Dorp rond de kerk"  
Deze optie is door een van de kerngroep leden ingebracht, zie onderstaande 
tekening.  Aanleiding kerk midden in het dorp, motoren rijden niet zo hard omdat 
ze een slinger moeten maken. Ieder dorp heeft de kerk in het midden.  
Deze optie is vervolgens door de stedenbouwkundige van de gemeente bekeken 
en  blijkt om de volgende redenen niet haalbaar: 

 Garyp is uniek, historisch gezien al sinds lange tijd staat de kerk langs 
de weg. 

 Het ontstaan van een nieuw dorpsdeel brengt veel nieuwe woningbouw 
met zich mee dit is in concurrentie met de andere dorpsplannen. 

 Ontstaan 'nieuw' centrum in concurrentie met het oude centrum 
 Dorp rond de kerk gaat ten koste van een boerderij, deze uitkopen? 
 De woningen komen te dicht bij de industrie, problemen met 

milieucirkels 
 De slinger in de weg sluit aan op de achterkant van het dorp, het 

industrieterrein.   
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Model doorgaande weg 

Model "geknipte weg 
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Model dorp rond de kerk 

"Model dorpsweg 
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De modellen zijn met de kerngroepleden doorgenomen en op  hoofdlijnen zijn een aantal 
keuzes gemaakt.  

 
1. Moet de Gravinneloane worden doorbroken (deels verwijderen) zodat al het 

verkeer door Garyp  gaat?  
De Gravinneloane blijft een doorgaande weg. 

 
2. Wordt Westerein-Gravinneloane-Easterein onderdeel van de bebouwde kom?    

Westerein-Gravinneloane-Easterein wordt onderdeel van de bouwde kom en 
krijgt een 30 km-regime. 
 

3. Hoe willen we dat de snelheid wordt 'afgedwongen'? Door borden, fysieke 
elementen (drempels etc) of Shared Space elementen? 
De weg moet worden ingericht als een dorpsweg waarbij verkeer van rechts 
voorrang krijgt. Liever geen drempels maar een weginrichting die een 
dorpskarakter heeft en verkeersdeelnemers laat zien dat zij zich in een 
bebouwde kom bevindt. 

 
4. Hoe willen we dat fietsers en voetgangers zich langs de Westerein-

Gravinneloane-Easterein verplaatsen? 
Er is een voorkeur voor een voetpad langs de Gravinneloane. Fietsers moeten op 
de weg. 

 
5. Met welke kansen moeten we rekening houden bij de herinrichting van de weg 

(doortrekken water, verplaatsen ijsbaanterrein)? 
 De Opfeart mag meer zichtbaar worden.  
 Kansen voor een groene inrichting. 
 Zichtlijnen naar het open landschap moeten behouden blijven 
 Enkele woningen toevoegen langs de Gravinneloane om het dorpse karakter 

te versterken  
 
Deze keuzes zijn verwerkt tot een zogenaamd voorkeursmodel. 
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3.2 Voorkeursmodel 

In haar laatste bijeenkomst heeft de kerngroep dat voorkeursmodel besproken.  Daarover 
werden nog de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

 Hele profiel in klinkers - De optie voor een loper in asfalt valt af vanwege de wens 
voor 30km/uur, asfalt geeft aanleiding om sneller te rijden. Een combinatie van 
de twee materialen geeft extra geluid op de overgangen van klinkers naar asfalt. 

 Woon-werken - Arcering aangeven op het perceel tussen het bedrijventerrein en 
boerderij nr 6.  

 Woningen niet intekenen maar met een cirkel aangeven als 'zoeklocatie 
woningen'  

 Meer  woningen zijn wenselijk zijn om het eindbeeld van een 'dorpsweg' te 
kunnen realiseren.  

 Begraafplaats - Uitbreidingen van de begraafplaats en een extra entree 
intekenen. Bankjes intekenen bij het groen nabij de kruising.  

 Klinkerbestrating doorzetten op de Eendrachtsweg - Maken van een 
gelijkwaardige kruising. Klinkers voor een aantal meters doorzetten op de 
Eendrachtsweg naar het industrieterrein, pas daar de overgang maken naar 
asfalt. 

 Brugleuning/kademuur bij de opvaart - Meer sfeer creëren, aankleding met 
bankjes en groen, ruimte voor kunst.  

 Kunst - Het bestaande kunstwerk verplaatsen op naar elders op het 'dorpsgroen'. 
 Accent bij entree ijsbaan - Voorstel is een 'loper' te maken naar de ijsbaan, 

detaillering in bestrating. 
 

Voorkeursmodel 
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4 Resultaat: definitieve schetsvisie 

4.1 Gravinneloane 

De Gravinneloane wordt een statige dorpslaan met aan weerszijde bomen. De weg heeft 
een 30km/uur regiem en bestaat uit klinkers. Om het dorpse karakter te vergroten zijn er 
zoeklocaties voor max. 8-10 nieuwe woningen. Tussen de woningen is er voldoende zicht 
naar het omliggende landschap. De weg krijgt twee nieuwe aansluitingen bij de Master 
Lubwei, zo hoort de weg beter bij het dorp. Aan de dorpszijde is er een vrijliggend 
wandelpad. Fietsers kunnen binnen de bebouwde kom op de rijbaan, het vrijliggende 
fietspad buiten de kom blijft behouden.    
 
Inrichtingsprincipes 

 Wegdeel Gravinneloane transformeren naar statige dorpslaan 
 30 km/uur binnen de kom, klinkers 
 60 km/uur buiten de kom, asfalt 
 Vrijliggend fietspad buiten de kom, binnen de kom fietsers op de rijbaan. Nieuwe 

aansluitingen direct na het bord bebouwde kom bij huisnummers 11 en 31 
 Laan aan weerszijden van de weg, met (nieuwe) bomen op regelmatige afstand 
 Klinkerbestrating met aan twee zijden een lichte bies (excursie shared-space)  
 Vrijliggend wandelpad aan de dorpszijde van de weg (vanaf de kerk tot  het 

Easterein) 
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 Westerein en Easterein horen bij het oude centrum, hier liggen dezelfde klinkers 

als in de rest van het dorp. 
 Toevoegen van twee nieuwe verbindingswegen bij de Master Lubwei, de 

Gravinneloane hoort zo beter bij het dorp.  
 Doortrekken opvaart direct waarneembaar vanaf de weg (brugleuning/kademuur 

geeft visuele versmalling) 
 Nieuwe aansluiting industrieterrein in verlengde van de eendrachtsweg en eigen 

weg naar boerderij nr 24. 
De dorpsbleek ter hoogte van de Ds Minnemawei behouden   

 Kunstwerk verplaatsen (door nieuwe aansluiting Master Lubwei) 
 Toevoegen van max. 8-10 vrijstaande woningen aan weerszijden van de weg. Het 

aantal nieuwe woningen moeten de ontwikkelingen in het dorp niet dwarsbomen. 
 Voldoende ruimte tussen de woningen zodat er zicht blijft naar het landschap 
 Extra entree maken bij de kerk, toegankelijk voor auto's.  
 Toevoegen van bankjes op de kruising bij de kerk 
 Accentueren entree ijsbaan 
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Materiaal gebruik 
Klinkers  Easterein en Westerein rijbanen rustig van kleur (roodbruin), gelijk aan 

de aanwezige klinkerbestrating in het oude centrum van Garyp.  
Gravinneloane rijbaan in keperverband gestraat, dikformaat klinkers. 
Middenzone van 3,50m roodbruin, randen van 1,00m aan beide zijden in 
een lichtere kleur (voorbeeld Ureterp). 

 Trottoir aan dorpszijde eveneens in dikformaat klinkers, in 
halfsteensverband gestraat (roodbruin).  

 
Verlichting  Eén soort binnen de kom, type met boog/uithouder, jaren 30 stijl, 

Aanwezige verlichting buiten de kom behouden. 
 
Bomen Easterein en Westerein aanwezige vitale bomen zo lang mogelijk  

behouden. In de toekomst hier losse bomenrijen aanplanten met een 
natuurlijke, onregelmatiger plantafstand. Dit kunnen zowel rijen aan een 
als twee zijden van de weg zijn. Hierin wordt rekening gehouden met 
zichtlijnen naar woningen of open ruimtes naar het landschap. Dit 
stramien is vrijwel gelijk aan de huidige boombeplanting langs de weg 
buiten de kom. 
 
Gravinneloane, aanwezige bomen controleren op vitaliteit. Keuze voor 
behoud bestaande bomen of  aanplanten nieuwe laan van duurzame 
boomsoort (eiken), regelmatige plantafstand (15m) aan weerszijden van 
de weg. 

4.2 Kansen 

De volgende punten zijn benoemd als kans, ze vallen weliswaar buiten het wegvak maar 
sluiten goed aan op de voorstellen.  

 Opwaarderen zuivelfabriek - Combinatie zoeken met werken of woon/werken, 
een extra verdieping? (v.b. Heerenveen). Maken van een plein met tuin rondom de 
zuivelfabriek.  

 Peil Opfeart verhogen - Er is een wens om het peil in de Opfeart te verhogen en 
het water meer 'zichtbaar' te maken. Het huidige (streef)peil van de Opfeart is 
1,30 minus NAP (zomerpeil). 
Het verhogen van het waterpeil is een bevoegdheid van het Wetterskip. Hiervoor 
is een peilbesluit nodig. Verhogen van het peil heeft wel consequenties. Dit zal te 
maken hebben met ontwatering van de aangrenzende landerijen, industrieterrein 
en Eendrachtswei (drainages, drooglegging).    

 Dorpsommetje - Maken nieuw wandelpad over de route van de oude 
Gravinneloane. 

 Vergroenen en vergroten begraafplaats - Ruimte voor vergroenen  van de tuin 
rondom de kerk, mogelijkheden voor het maken van een extra entree aan de 
Gravinneloane.  

 Inrichting weg buiten de bebouwde kom - Snelheid verlagen naar een 60km/uur 
regiem. Het aanpassen (versmallen) van het wegprofiel en de weginrichting is 
zeer wenselijk maar valt buiten dit plan.   
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Rondom de zuivelfabriek 
 

 
 
 
De bestaande opvaart wordt doorgetrokken tot aan de weg, en geeft een optische 
versmalling van de weg. Op dit punt kan een kademuur samengaan met een 
zitgelegenheid. Vanaf de banken is er vrij zicht over het water.   Aan weerszijden van de 
vaart worden de bomenlanen doorgetrokken. De toegangsweg naar het industrieterrein 
wordt smaller en komt in het verlengde van de Eendrachtsweg te liggen. De boerderij blijft 
goed bereikbaar via een eigen weg. Vanaf deze weg is ook  de toegang naar het nieuwe 
wandelpad waar het oude tracé van de Gravinneloane is opgepakt. Het voorterrein van de 
zuivelfabriek krijgt een groene tuin met boomgroepen. Wonen en werken krijgt hier een 
combinatie. De zuivelfabriek is de schakel tussen het dorp (wonen) en het industrieterrein 
(werken).  Het bestaande groen aan de Ds. Minnemawei blijft behouden, het bestaande 
kunstwerk kan hier weer een nieuwe plaats krijgen (verplaatsing is nodig vanwege de 
nieuwe aansluiting op de Gravinneloane).  
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Rondom de kerk 
 

 
 
 
Door het smallere wegprofiel ontstaat  er meer ruimte bij de begraafplaats. Zo is er de 
mogelijkheid om een wandelpad te realiseren wat aansluit op de bestaande trottoirs in 
het dorp. Op de kruising is er ruimte voor een royale grasstrook waar bankjes staan om 
van het uitzicht te genieten. Een extra entree naar de begraafplaats (bereikbaar voor 
auto's) komt aan de Gravinneloane. Middels detaillering in de bestrating wordt de 
weggebruiker hier op attent gemaakt.  

4.3 Kostenraming 

Normale variant - De inrichtingschets (§ 4.1) is globaal op kosten gezet. Uitgaande van de 
materialen waarbij in het ontwerp rekening is gehouden, liggen de kosten inclusief 
voorbereiding en exclusief btw op een bedrag van ca. € 1,5 miljoen.  In deze kosten zijn 
de kansen (§ 4.2) niet meegenomen. 
 
Sobere variant - Het gehele project kan versoberd worden, zonder veel concessies aan de 
inrichtingsprincipes te doen. De grootste besparing is de asfaltverharding ter plaatse van 
de Gravinneloane. Deze wordt dan niet vervangen door klinkers, maar alleen de deklaag 
wordt vervangen. Het profiel van de weg wordt wel aangepast. Ter plaatse van kruisingen 
of t-splitsingen wordt het asfalt wel vervangen door klinkers.  
Het voetpad wordt uitgevoerd in betontegels. Inrichtingselementen zoals lantaarnpalen 
en banken worden 'gestandaardiseerd'.  Verder blijft het ontwerp in tact.  
Hiermee is globaal een besparing mogelijk van € 500.000. 
 
Een nadere specificatie van de kostenraming vindt u in bijlage 3. 
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4.4 Publieks-inloopavond 

Als je mensen uitnodigt om een inbreng te hebben, als je ze vraagt om hun wensen en 
ideeën kenbaar te maken dan ben je ook verplicht om aan hen toe te lichten wat er met 
hun inbreng is gedaan. Vandaar dat we ook een tweede publieksavond organiseerden. 
Deze avond had het karakter van een vrije inloop waarbij de definitieve schets op diverse 
tafels kon worden bezichtigd. Tijdens de goed bezochte avond (50 personen) werd door 
leden van de kerngroep en Oranjewoud ook een plenaire presentatie verzorgd waarin het 
proces en de visie werden toegelicht.   
De gehele avond hadden alle bezoekers ruim de gelegenheid om vragen te stellen en 
opmerkingen te maken. De diverse opmerkingen deze inloopavond staan  weergegeven in 
bijlage 4.  
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5 Eerst tot zover 

Met deze notitie presenteert de kerngroep Garyp haar visie op de herinrichting van de 
Gravinneloane. Daarmee is de kerngroep nu eerst klaar met haar werkzaamheden.  
 
Deze notitie gaat nog niet in op de financiering noch op uitvoering. Zodra de visies voor 
alle de 6 kernen gereed zijn zullen deze onderwerpen in een aanvullende notitie worden 
beschreven. Dat geheel gaat dan de bestuurlijke besluitvorming in. Die moet immers nog 
plaatsvinden. Daar zullen ook afwegingen moeten worden gemaakt over 
uitvoeringsniveau, financiering en planning. Inmiddels zal het dan eind 2010 zijn. 

5.1 Nog twee verzoeken 

Binnen de kerngroep en tijdens de publieksavonden is meermaals de vraag gesteld hoe 
zal worden omgegaan met de Westerein en de Easterein. Deze beide maken geen 
onderdeel uit van de visie maar ze sluiten ten westen en oosten wel direct aan op de 
Gravinneloane. Samen met die Gravinneloane vormen ze de huidige rondweg om Garyp. 
Op deze plaats vragen wij nadrukkelijk om met deze situatie rekening te houden tijdens 
de realisatie te zijner tijd van de herinrichting. 
 
Onze ervaring leert dat er bij daadwerkelijke realisatie (die pas over enkele jaren plaats 
zal vinden) altijd weer nieuwe inzichten ontstaan. Of er is sprake van voortschrijdend 
inzicht of het blijkt dat beoogde maatregelen toch niet uitvoerbaar zijn of er zijn nog 
andere redenen. Wij adviseren nadrukkelijk om ook te zijner tijd opnieuw de bewoners, 
ondernemers en andere gebruikers te betrekken bij die uitvoeringsperiode. 

5.2 Tot slot 

Als Oranjewouders hebben we het proces in Garyp als zeer plezierig ervaren. Met name 
ook de samenwerking met de kerngroepleden, de gemeentelijke medewerkers en de 
collega's van Shared Space en ANWB/VVN. Jullie allen heel hartelijk dank daarvoor. 
 
We hebben verder gemerkt dat er actieve belangstelling was van diverse raadsleden en 
wethouders. Ook dat is een positief gegeven. De aanwezige gemeentelijke bestuurders 
hebben persoonlijk de betrokkenheid en inbreng van de dorpsbewoners kunnen ervaren 
en dat is waardevol met het oog op de besluitvorming aan het einde van dit jaar.  
En voor ons als Oranjewouders is het ook plezierig te constateren dat de aan ons 
verstrekte opdracht met politiek-bestuurlijke belangstelling wordt gevolgd. Ook daarvoor 
onze hartelijke dank. 
 
Wij zien u graag terug aan het einde van dit jaar bij de bestuurlijke behandeling van deze 
visie op de herinrichting van de Gravinneloane. 
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Bijlage 1 : Input kerngroep 
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Bijlage 2 : Wensen en kansen 1e bewonersavond 
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Ronde 1 (groep Margot Blaauw) 
 

 Bereikbaarheid dorp (bestemmingsverkeer) 
 Bereikbaarheid bedrijventerrein (incl. eventuele uitbreiding) 
 Weg niet te smal m.b.t. landbouwverkeer 
 Fietsers door het dorp (niet over rondweg) vanwege middenstand 
 Verkeersveiligheid: max. 50 km 
 Komgrens beide kanten opschuiven (grotere kom) 
 Attentie komgrens/kleur 
 Verkeersfunctie blijft groot  visueel/met kleur versmallen 
 weinig kans wonen aan noordkant weg 
 kans: aansluiting Eendrachtsweg op rondweg 
 Westerein krijgt meer verkeer (garage, idem + pomp, supermarkt, wonen 2x 

agrariër) 
 
Ronde 2 
 

 fietspad blijven 
 nieuwe bomen (Essen) 
 optisch versmallen door groen en/of gekleurde stroken 
 haven voor of achter centrale as 
 weg: Gravinnelaan eruit halen 
 econ. ontwikkeling van Garijp loopt terug 
 sluipverkeer weren 
 minirotondes bij kerk, Eendrachtsweg en Easterein 
 wandelpad rechtdoor naar ijsbaan 
 ijsbaan & skeelerbaan - feestterrein 
 aansluiting vanaf Sumar op Easterein lastig maken 
 aansluiting eendrachtsweg op nieuwe rondweg 
 ruiterpaden 
 Gravinnelaan smaller - passeerstroken 
 wordt rotonde Waldwei groter nm aansluiting nieuwe rondweg 

 
Ronde 1 (groep Bareld Kootstra) 
 

 (veiligheid) lagere snelheid voor omwonenden / oversteken / optisch versmallen 
 (gezelligheid) fietsers door het dorp cq bebouwde kom 
 industrie terrein meer bij het dorp 
 (varen) Skipfeart weer in het dorp, oude staat herstellen 
 (historie) landschappelijke elementen bewaren 
 historische elementen terughalen cq accentueren met groen 
 oude wandelpaden herstellen 
 Skipfeart met draaikom cq haven 
 minder lawaai van auto's tractoren; 
 (sport) betere toegankelijkheid ijsbaan cq verplaatsen, meerdere functies 
bijvoorbeeld skeeleren 
 (bedrijven) goede bereikbaarheid evt aftakking centrale as 
 uitbreiding 
 (speelplekken) mogelijkheid voor de jeugd 
 (woningbouw) ouderen moeten kunnen blijven wonen in het dorp 
 Berchhiem in het dorp 
 evenwichtige samenstelling bevolking (ook jong volwassenen) 
 parkeerplekken bij winkels cq evenementen 
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Ronde 2 
 

 bebouwde kom 60 km/u 
 weg smaller bij Lytse Buorren 30 km 
 begraafplaats uitbreiden 
 detailhandel tegenover Gravinneleane 3-5 
 invulling / inbreiding lintbebouwing 
 mogelijkheid voor industrie 
 betere verbinding haven 
 evenementen terrein 
 Easterein en Westerein een plan tot aan eind (bv alles klinkers) 
 ouderwets cq historisch groen rondom weg, Garyp = Waldpoarte 
 weg smalle 
 Bajonetten in toegangsweg in Easterein bijv t.h.v. RV weg 

 
Ronde 1 (groep Auke v.d. Vliet) 
 

 snelheid terugbrengen buiten bebouwde kom 60 km 
 geen drempels 
 niet versmallen 
 openbaar vervoer beide kanten van het dorp een halte 
 geen heg als afscheiding van de weg 
 elzensingels weer terug 
 essen en bomen terug 
 oversteken ijsbaan bij voorkeur verplaatsen 
 aangepaste woningbouw wonen en werken 

 
Ronde 2 
 

 50 km in bebouwde kom 
 wegversmallingen 
 wonen en werken tegenover Gravinneleane 3-5 
 achter voorgaande locatie industrieterrein 
 water Garyper opvaart doortrekken naar Greate Buorren 
 haven bij kruising wegen 
 evenementen terrein ter hoogte van woningen 14-20 
 woningbouw ter hoogte van Master Lubwei 35 / 35a 

 
Ronde 1 (groep H.de Haan) 
 

 vrachtverkeer 
 niet smaller 
 bomen moet er af  Westerein - Easterein 
 drempels weg even breed 
 fietsers moeten door Garijp 
 haven evt. mogelijkheid 
 werkgelegenheid recreatie 
 verbinding op kanaal 
 ontsluiting op rondweg 
 ijsbaan ergens anders en bij dorp betrekken (veel te open nu) - skeelerbaan - 
 ruiterpaden. aansluiting op Oostermeer ruiterpaden. Combinatie in Wandelpad. 
 weg niet smaller 
 rotonde Eendrachtsweg 
 Oude Stinswei - achter haven 
 ingang vernauwen, remmende maatregel 
 50 km weg 
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 30 km weg binnen de bebouwde kom 
 tweedeling weg (kleur) 
 bloembakken (uitstraling) 
 verhoogde bulten 

 
Ronde 2 
 

 bultverhoging op de verschillende kruispunten 
 wonen en werken bij Gravinneleane 3-5 
 

Ronde 1 (groep Martin Kobus) 
 

 weg optisch smaller 
 fietsers door het dorp 
 verkeersluwer (alleen bestemmingsverkeer) 
 geen drempels 
 rotonde Eendrachtsweg 
 meer bedrijvigheid 
 ontsluitingswegweg - geen dorpsweg - 60 km/u 
 evenemententerrein 
 niet terug in de tijd 

 
Ronde 2 
 

 wandelpad langs de weg 
 bedrijven en wonen tegenover Gravinneleane 3-5, met eventueel daarachter 

evenemententerrein 
 bij de kruising Eendrachtsweg/Gravinneleane klinkers gelijk en verhoogd. 
 ijsbaanterrein evt. tegenover ds Minnemawei 10-20 
 as-streep weg + kantstreep naar midden versmallen 
 verder geen bebouwing in oostelijke richting 
 fietsers door het dorp  

 
Ronde 1 (groep Peter Sibma) 
 

 geen fietsers over Gravinneleane (door dorp) 
 bestaande fietspad behouden 
 veiliger oversteken 
 landbouwverkeer 
 60 km 
 de weg wordt vanzelf rustiger 
 bereikbaarheid vanaf Waldwei 
 reclamebord 
 evenementen terrein 
 bebouwde kom groter 
 belijning / afbakening 
 

Ronde 2 
 

 weg eruit tussen de kruising Easterein / Gravinneleane en de kruising 
Eendrachtsweg / Gravinnenleane (westelijke deel is dat) 

 kleuren op weg (belijning) 
 parkeerterrein naast Gravinneweg 5 
 evenemententerrein evt. tegenover ds Minnemawei 10-20 
 bebouwde kom vanaf Westerein 12 
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Ronde 1 (Henk Veenstra / Jessica van Tilburg) 
 

 bebouwde kom t.hv. nr. 31 1e woning Westerein 
 bebouwde kom t.h.v. nr. 11 1e woning Easterein 
 binnen bebouwde kom fietspad 
 weg visueel smaller 
 poortwerking / snelheidsremmende maatregelen 
 voetpad 
 30 km/u 
 60 km/u buiten bebouwde kom 
 carpool groter / rotonde 
 bomenstructuur herstellen gehele tracé 
 slotenpatroon updaten 
 kerk inrichting/ weg vrij van kerkhof 
 1 inrichten (inrichting?) 
 geen verkeersborden 
 asfalt 

 
Ronde 2 
 

 asfalt accent bij ingang dorp 
 huizen tegenover ds Minnemawei 10-20. evt sport daarachter 
 kruising Eendrachtsweg / Gravinnenleane gelijkwaardig, kleine verhoging of 

accent kleur 
 evt uitbreiding nieuwe industrie thv Gravinneweg 3-5 met nieuwe ontsluiting 
 bereikbaarheid 
 breedte profiel houden, visueel smaller, kleur, begroeiing 
 groenstructuur ook buiten de bebouwde kom 
 afslagvak maken op Gravinneleane bij kruising met Lytse Buorren 
 woningbouw bij de Brandsmaloane 

 
 
Ronde 1 (groep Jens Zeemans) 
 

 historie 
 woningbouw 
 groenstructuren 
 integreren 
 veiligheid , verkeersluw maken 
 vaart doortrekken 

 
Ronde 2 
 

 bomen terug bij oostelijke invalsweg 
 woningbouw tegenover ds Minnemawei 10-20 
 evt. weg eruit tussen de kruising Easterein / Gravinneleane en de kruising 

Eendrachtsweg / Gravinnenleane (westelijke deel is dat) 
 recreatie of ijsbaan/skeelerbaan thv ds Minnemawei 2-12 
 Skipfeart doortrekken tot Greate Buorren 
 kans op hoekperceel Eendrachtsweg 9 
 uitbreiding wonen in combinatie met nieuwe bedrijven thv Gravinneweg 3-5. 
 ijsbaan achter woning Gravinneweg 10-12 
 Eendrachtsweg aansluiten op Centrale As 
 sluis in de Garijper opvaart weer bruikbaar maken + route E'Wald 
 in het westen aansluiting op Aldpaad, 't sker - Mounehoek 
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Bijlage 3 : Kostenraming op basis van kengetallen 
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Globale Kostenraming Herinrichtring N913                  Normale variant

Post Aantal Eenheid prijs/eenheid Totaal
Verwijderen bomen, inclusief stobbenfrezen (Essen) 100 st € 50,00 € 5.000,00
Verwijderen en afvoeren teerhoudend asfalt (dikte gem. 18 cm) 7.800 m2 € 25,00 € 195.000,00
Verwijderen en afvoeren fundatie ivm met versmalling 1.200 m2 € 7,50 € 9.000,00
Fundatie weg herstellen+ aanvullen fundatie gem. 10 cm) 6.600 m2 € 5,00 € 33.000,00
Leveren en aanbrengen straatlaag rijbaan (gem. 5 cm straatzand) 6.600 m2 € 3,00 € 19.800,00
Leveren en aanbrengen klinkerverharding (gebakken, keiformaat) 6.600 m2 € 40,00 € 264.000,00
Leveren en aanbrengen opsluitband (beton, 12x25cm) 2.400 m1 € 13,00 € 31.200,00
Leveren en aanbrengen cunet voetpad (30 cm dik) 1.700 m2 € 8,00 € 13.600,00
Leveren en aanbrengen klinkerverharding (gebakken, dikformaat) 1.700 m2 € 45,00 € 76.500,00
Leveren en aanbrengen opsluitband (beton, 10x20cm) 1.700 m1 € 10,00 € 17.000,00
Leveren en aanbrengen complete wegfundatie voor nieuwe Eendrachtsweg 240 m2 € 18,00 € 4.320,00
Leveren en aanbrengen asfaltverharding nieuwe Eendrachtsweg (eerste 5 meter 
in klinkers) 240 m2 € 30,00 € 7.200,00
Leveren en aanbrengen klinkerverharding bestaande Eendrachtsweg (eerste 5 
meter) 40 m2 € 45,00 € 1.800,00
Leveren en aanbrengen bekabeling voor openbare verlichting 2.400 m1 € 12,00 € 28.800,00
Leveren en planten eiken mt 20-22 incl grondverbetering 150 st € 400,00 € 60.000,00
Afwerken bermen incl. verwerken vrijkomende grond *) (incl. doorlatendheid 
hemelwater), incl. inzaaien met gras 6.000 m2 € 3,00 € 18.000,00
Leveren en aanbrengen masten openbare verlichting stijl jaren '30, 5m hoog 80 st € 1.000,00 € 80.000,00
Doortrekken opvaart 500 m2 € 12,50 € 6.250,00
Leveren en aanbrengen beschoeiing paal-schot 160 m1 € 150,00 € 24.000,00
Maken brugleuning en keerwand 12 m1 € 800,00 € 9.600,00
Leveren en plaatsen luxe parkbanken 6 st € 1.500,00 € 9.000,00
Subtotaal € 913.070,00

Staartkosten ca 20% € 182.030,00
Aanneemsom € 1.095.100,00

Voorbereiding ca 9% € 98.400,00
Directievoering en toezicht ca 7% € 76.450,00
Diversen (onderzoekskosten, verkeersvoorzieningen, tijdelijke voorzieningen 
bereikbaarheid, nutsvoorzieningen etc.) ca 5% € 54.400,00
Onvoorzien ca 15% € 163.900,00

Totaal excl. btw € 1.488.250,00

prijspeil maart 2010

*) Uitgangspunt: Alle binnen het werk vrijkomende grond kan worden hergebruikt
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Globale Kostenraming Herinrichtring N913                 Sobere variant

Post Aantal Eenheid prijs/eenheid Totaal
Verwijderen bomen, inclusief stobbenfrezen (Essen) 100 st € 50,00 € 5.000,00
Verwijderen en afvoeren teerhoudend asfalt (dikte gem. 18 cm) 7.800 m2 € 25,00 € 195.000,00
Verwijderen en afvoeren fundatie ivm met versmalling 1.200 m2 € 7,50 € 9.000,00
Fundatie weg herstellen+ aanvullen fundatie gem. 10 cm) 6.600 m2 € 5,00 € 33.000,00
Leveren en aanbrengen straatlaag rijbaan (gem. 5 cm straatzand) 6.600 m2 € 3,00 € 19.800,00
Leveren en aanbrengen klinkerverharding (keiformaat betonklinkers) 6.600 m2 € 17,50 € 115.500,00
Leveren en aanbrengen opsluitband (beton, 12x25cm) 2.400 m1 € 13,00 € 31.200,00
Leveren en aanbrengen puinfundatie voetpad (15 cm dik) 1.700 m2 € 7,00 € 11.900,00
Leveren en aanbrengen schelpenverharding voetpad 1.700 m2 € 9,00 € 15.300,00
Leveren en aanbrengen complete wegfundatie voor nieuwe Eendrachtsweg 240 m2 € 18,00 € 4.320,00
Leveren en aanbrengen asfaltverharding nieuwe Eendrachtsweg (eerste 5 meter 
in betonklinkers) 240 m2 € 30,00 € 7.200,00
Leveren en aanbrengen betonklinkerverharding bestaande Eendrachtsweg 
(eerste 5 meter) 40 m2 € 17,50 € 700,00
Leveren en aanbrengen bekabeling voor openbare verlichting 2.400 m1 € 12,00 € 28.800,00
Leveren en planten eiken mt 16-18, minimale grondverbetering 150 st € 250,00 € 37.500,00
Afwerken bermen incl. verwerken vrijkomende grond *) (incl. doorlatendheid 
hemelwater), incl. inzaaien met gras 6.000 m2 € 3,00 € 18.000,00
Leveren en aanbrengen masten openbare verlichting 80 st € 650,00 € 52.000,00
Doortrekken opvaart 500 m2 € 12,50 € 6.250,00
Leveren en aanbrengen beschoeiing paal-schot 160 m1 € 150,00 € 24.000,00
Maken brugleuning en keerwand 12 m1 € 500,00 € 6.000,00
Leveren en plaatsen  parkbanken 6 st € 450,00 € 2.700,00
Subtotaal € 623.170,00

Staartkosten ca 20% € 121.830,00
Aanneemsom € 745.000,00

Voorbereiding ca 9% € 65.000,00
Directievoering en toezicht ca 7% € 50.000,00
Diversen (onderzoekskosten, verkeersvoorzieningen, tijdelijke voorzieningen 
bereikbaarheid, nutsvoorzieningen etc.) ca 5% € 35.000,00
Onvoorzien ca 15% € 105.000,00

Totaal excl. btw € 1.000.000,00

prijspeil maart 2010

*) Uitgangspunt: Alle binnen het werk vrijkomende grond kan worden hergebruikt
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Bijlage 4 : Reacties inwoners tijdens inloopavond op de 
definitieve schets 
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Reacties en aandachtspunten n.a.v. bewonersavond 
 
Op dinsdag 6 april 2010 heeft het kernteam de voorkeurschets gepresenteerd aan de 
bewoners.  Tussen 18.00 en 21.00 uur waren de plannen te bekijken in het Geahus. Op 
een tweetal momenten zijn er plenaire presentaties geweest, daarnaast konden mensen 
vrij binnen lopen om vragen te stellen en hun reacties kenbaar te maken.  Onderstaand 
een opsomming van deze reacties en aandachtspunten.  
 

 Aandacht voor de aansluiting tussen het project kansen in kernen en de 
gebiedsontwikkeling voor wat betreft het water in de opvaart 

 Haventje aan de vaart in het dorp 
 Vaart verlengen niet zo belangrijk 
 Kans: kano-overstap bij het sluisje 
 Alvast 60km instellen in huidige situatie (provinciale weg dus provinciaal regiem) 
 Overwegen om de 'loper' breder te maken 
 Suggestie: loper is asfalt en bies en kruispunten in klinkers  
 Geen klinkers want dat  is glad! 
 Geen 30km/uur maar 60 km/uur  
 Westerein-Easterein doorgaande weg met  "afslag" naar Gravinneloane 
 Probeer via ruilverkaveling in gebiedsontwikkeling het landbouwverkeer te 

beperken  
 Overwegen van een passeerplek voor groot landbouwverkeer  
 Denk om verlichting en vrachtverkeer, Ureterp is een verkeerd voorbeeld 
 Wens voor authentieke en conische paaltop verlichting langs de bomenlaan  
 Aandacht voor diepte van de afwateringsgoten 
 Aansluiting fietspad - Gravinneloane 
 Fietsers over de Gravinneloane en niet via het dorp heeft gevolgen voor de 

middenstand! 
 Fietsers door het dorp 
 Fietspad van Eendrachtsweg naar sluis en langs het Prinses Margrietkanaal naar 

Burgum 
 Fietspad naar pontje (netwerk) 
 Naamsuggestie verlenging Master Lubwei: Biesbos 
 Verbinding met de ijsbaan, zowel algemeen als eigenbelang dat hier een 

(fiets)pad komt 
 Koppelen ijsbaan aan gebiedsontwikkeling (provinciale weg en provinciale 

kavels) 
 Zuidkant Gravinneloane geen woningen 
 Geen woningen tussen Gravinneloane en Master Lubwei  
 Zo min mogelijk woningen langs de Gravinneloane 
 De carpoolplaats bij het viaduct over de Wâldwei is veel te klein 
 De brugleuning van het viaduct is erg onveilig; de lage leuning is ver beneden het 

zwaartepunt van fietsers en de openingen zijn zodanig groot dat kinderen hier 
doorheen kunnen vallen en op de Wâldwei terecht kunnen komen.  

 Uilen. De wegbermen rond Garyp gelden voor met name kerkuilen als één van de 
meest onveilige plekken in de provincie. De ruige bermen zijn zeer muizenrijk; 
daar is niets mis mee, maar omdat een vluchtstrook ontbreekt, staan de 
hectometerpaaltjes te dicht bij de weg. En omdat kerkuilen deze paaltjes als 
uitkijkpost (en luisterpost) gebruiken, worden zij gegrepen door de zuiging van 
(vracht)wagens. Johan de Jong, de bekende bioloog en uilenspecialist heeft hier 
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en zou advies kunnen geven voor een 
voor uilen verkeersveilige aanleg van wegen. Dit geldt niet alleen voor de 
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Gravinnewei rond Garyp, maar eveneens voor de nieuw aan te leggen Centrale As 
en de aftakking/rondweg Garyp. Ik heb hierover ook met de medewerkers van de 
Centrale As contact opgenomen, met het verzoek om alle betrokkenen 
bij ontwerp en inrichting van de wegen in Fryslân in kennis te stellen van de 
adviezen van Johan de Jong. Wellicht door hier een thema-bijeenkomst van te 
maken. Johan de Jong heeft zeer aansprekend beeldmateriaal! 

 
 

Samenvatting project Kansen in Kernen door kernteamlid Trudi Dorreboom-
Roseboom 
 
Het eerste stadium van het project Kansen voor Kernen is afgerond. Aan de hand van 
ingebrachte wensen en ideeën heeft het bureau Oranjewoud een globale visie ontwikkeld 
over een andere inrichting van de Gravinnewei, zodra de Centrale As is aangelegd. Het 
doel van het zogenoemde afwaarderen van de Gravinnewei is: 

 Het veranderen van een snelle 80-km-weg in een dorpsstraat, waar slechts 30 
km/u gereden kan / mag worden. 

 Deze beperkte snelheid niet proberen te realiseren d.m.v. verkeersborden, 
drempels of andere obstakels, maar door het principe van Shared Space, oftewel 
“Dielde Romte”.  

 Hiertoe de weg zodanig inrichten dat niet alleen (vracht)auto’s, maar ook 
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en spelende 
kinderen, zich veilig en gezamenlijk op deze weg kunnen begeven.  

 
In de vorige Rabbelskûte heb ik al aangegeven, dat het principe van “Dielde Romte” mij 
zeer aanspreekt. Maar op deze inloopavond ging het over de invulling van dit principe en 
dan wordt het pas echt concreet.   
In grote lijnen komt de globale visie van de herinrichting van de Gravinnewei op het 
volgende neer: 
 Het smaller maken van de weg en het kleiner maken van het kruispunt naar het 

bedrijventerrein (met daarbij voldoende ruimte in de bochten voor landbouw- en 
vrachtverkeer).  

 Een ander wegdek; klinkers, i.p.v. asfalt.  
 Woningbouw in kleine aantallen links èn rechts van de weg. 
 Het maken van twee extra afslagen (zij-doorsteekjes naar de Master Lubwei en de 

Minnemawei). 
 Het water van de opvaart richting de weg doortrekken en het realiseren van een 

ontmoetingsplek met een mini-haventje voor kano’s en roeibootjes. 
 Meer ruimte voor het kerkhof. 
 Het accentueren van opritten en afslagen door een ander stratenpatroon ter plekke 

(en mijn idee: een soort “klúnplak” bij de inrit naar de IJsbaan in een kleurenpatroon 
van een {Perzisch} tapijt).  

 Kansen benutten voor het creëren van een combinatie van wonen en werken (o.a. bij 
en rond “de Fabriek”).  

 Het om en om planten van nieuwe bomen langs de weg en het vervangen van zieke 
bomen.  

 Het plaatsen van passende straatlantaarns langs de gehele Gravinneloane.  
 En nieuw wandelpad maken, door de oude Gravinnewei tussen de Eendrachtsweg en 

Sumar weer te ontsluiten.  
 
Tijdens de drukbezochte inloopavond van 6 april jl. hebben de bewoners van Garyp zich 
hierover kunnen informeren èn kunnen uitspreken. Rond de tafels met de schetsplannen 
ontstonden levendige discussies en tijdens de twee foto-presentaties werd flink 
gediscussieerd over de richting die men wilde inslaan. Opmerkingen, aanvullingen en 
verbeteringen kon men opschrijven op flaps die her en der voor het grijpen lagen. Niet 
iedereen was meteen enthousiast. Ik zie Klaas Bakker nòg voor me, hoofdschuddend over 
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het idee van woningbouw tussen zijn achtertuin met de duiventillen en de Gravinnewei. 
En mijn buurman Foppe Hoekstra vertelde mij ter geruststelling, dat hij op de flap heeft 
geschreven dat hij géén woningbouw wil tussen de Gravinnewei en de Master Lubwei / 
Dominee  Minnemawei.  
Siep Bijlsma sprak zijn zorgen uit over de aanloop naar de Spar, als fietsers straks 
rechtdoor over de Gravinnewei kunnen fietsen en niet meer door de dorpskern hoeven. 
Ook pleitte hij voor een goede toegankelijkheid van bevoorrading voor de winkels in het 
dorpscentrum. En Piet Sibma was niet enthousiast over honden op zijn land door het 
herstel van de oude Gravinnewei. Door het IJsbaanbestuur werd een geheel nieuwe 
toegang voorgelegd; een haakse hoek aan de achterkant van de huidige ijsbaan, om via 
een nieuwe toegang over provinciale grond bij het kruispunt bij de kerk / Lytse Buorren 
aan te komen. Dit idee werd tijdens de 2de presentatie geopperd en werd direct door de 
gespreksleider van Oranjewoud op de flap genoteerd; net als de andere opmerkingen en 
ideeën.  
 
Een ander omstreden onderwerp was de voorgestelde klinkerbestrating. “Ik bin der pûr op 
tsjin”, liet Gerrit Kloosterman luid en duidelijk horen. Maaike Dobbermans had me al 
eerder die avond verteld dat zij destijds vanwege die lawaaierige klinkers zelfs is verhuisd 
uit de Inialoane. Maar daar was ook een drempel, en drempels komen niet in dit plan 
voor. Egbert Hadderich vroeg zich vanwege de zeer hoge kosten van klinkerbestrating af, 
of er met asfalt niet ook een visueel effect bereikt zou kunnen worden om de snelheid te 
laten afnemen. De discussie over de nadelen kregen  gaandeweg de overhand, tót Cees 
Blom juist de voordelen benoemde. Samen met een positieve bijdrage van Gjalt 
Benedictus over de kansen die dit plan konden bieden, sloeg de stemming om. Van 
negatief tot gematigd optimistisch.  
 
En ik? Ik moet bekennen dat het voor mij best een dilemma was om in de Kerngroep te 
zitten, terwijl diezelfde Kerngroep plannen maakt die mij persoonlijk raken. Ik ben één 
van de bewoners die heel dicht bij de Gravinnewei woont. De plannen kunnen voor het 
algemeen belang heel nuttig zijn, maar woningbouw in “je voortuin” en meer lawaai door 
klinkers, zijn nou eenmaal geen pretje voor als het je zelf aangaat. Opvallend detail: 
oorspronkelijk was er woningbouw gepland op het veld waar de buurtwagens tijdens de 
dorpsfeesten staan opgesteld. Toen heb ik in de Kerngroep gepleit om dit veld als 
“dorpsbleek” te behouden, omdat het een echte dorpsfunctie heeft en niet gemist kan 
worden als evenemententerrein. En dan is het best zuur als er vervolgens een cirkel 
woningbouw “in je voortuin” getekend wordt, waarvoor zelfs het klimaatbosje moet 
wijken!  
 
Maar al met al, er ligt een mooi plan klaar met veel mogelijkheden voor ons dorp. Deze 
goed doordachte visie is het waard om door de gemeenteraad serieus genomen te 
worden. Uiteindelijk moet de Raad, die trouwens goed vertegenwoordigd was, beslissen 
over de definitieve inrichting en het bijbehorende geld hiervoor vrijmaken. Deze visie 
biedt zeker kansen.  
 
Trudi Dorreboom-Rosenboom, 17 april 2010. 
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Ingezonden brief n.a.v. de bewonersbijeenkomst 
 
  
  
Betreft : reactie kansen in kernen garyp 
  
Tav Dhr J Apperloo 
  
Garyp, april 2010  
  
  
Geachte heer Apperloo, 
  
Nav de informatieavond jl in het GeaHûs waarbij de nodige uitleg werd 
gegeven over de visie kansen in kernen te Garyp, het volgende: 
  
Dit schrijven is uit naam van de OndernemersVerenigingGaryp (OVG), 
waarvan ook enkele leden zitting hebben gehad in de kerngroep. De OVG is 
zeer content met de werkwijze van de kerngroep en de terugkoppeling naar 
belanghebbenden en belangstellenden. Doch willen we graag nog even de 
aandacht vestigen op het feit dat een 30 kilometer zone geen fietsverkeer mag 
uitsluiten langs de Gravinneloane. Zoals U uit de informatieavond ook al hebt 
vernomen, zijn, met name, de winkeliers hier niet mee gediend. Wij als bestuur 
van de OVG, waar ook de winkeliers lid van zijn, vinden het dan ook van groot 
belang dat dit punt nog wel Uw nodige zorg en aandacht verdient. Mocht een 
fietsverbod langs de Gravinneloane niet mogelijk zijn dan is er misschien een 
mogelijkheid voor een ontmoedigingsbeleid. Daarmee bedoelen wij dat het 
fietsverkeer de voorkeur geeft aan de route door het dorp.  
  
Wij hopen, gezien het feit, dat  alle reacties tot nog toe zeer zorgvuldig zijn 
behandeld cq meegenomen zijn in dit traject, dat ook deze brief de nodige 
aandacht krijgt. Wij menen dat wij hiermee ons belang als ondernemers, maar 
ook de leefbaarheid in ons nu nog levendig dorp voor de toekomst zeker 
kunnen stellen. 
  
Hopende op een positieve reactie uwer zijds, verblijven wij, 
  
Hoogachtend, 
  
  
  
Johan Timmermans  
Voorzitter OVG 
voorzitter@ondernemendgaryp.nl 
  
www.ondernemendgaryp.nl 
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