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Inleiding
De gemeente DDFK, Bartels Infra, Farsk architecten, Plaatselijk belang Kollum, 
ondernemersvereniging HIM en afgevaardigde bewoners van de Ooster- en 
Westerdiepswal werkten samen met ontzettend veel plezier en enthousiasme aan 
dit stedenbouwkundig visiedocument herinrichting Ooster- en Westerdiepswal 
Kollum.  We hopen dat u het met evenveel plezier leest. Dit document dient als 
leidraad voor de verdere uitwerking van de herinrichting van de Ooster- en 
Westerdiepswal. Daarbij worden de huidige kaden, de fiets-voetgangersbrug en de 
brug in de Voorstraat vervangen. 

Dit visiedocument is het resultaat van een uitgebreid stedenbouwkundig 
onderzoek. Een onderzoek dat niet van achter een bureau, maar juist samen met de 
mienskip is gedaan. Bottom-up: alle kostbare kennis en kunde van de samenleving 
is ingezet om tot draagvlak én een goed, afgestemd plan te komen. Het onderzoek 
is in vijf delen, rondom vijf thema’s opgezet: parkeren, verbreden Sylsterryd, 
groenvoorziening, fiets- voetgangersbrug en karakter en materialisering.
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Het verhaal van de plek

Bij het begin beginnen, dat werkt soms wel zo prettig. En daarom werd eerst de 
genius loci, de geest van de plek verkend. Wat is de sfeer en eigenheid van deze 
locatie, nu en door de eeuwen heen? Het dorp Kollum werd al vroeg gesticht en 
bewoond. Landschappelijk gezien ligt Kollum op de grens van de Friese Wouden, 
zandgronden en het vruchtbare kleilandschap van de oude Lauwerszee. Niet alleen 
landschappelijk, maar ook taalkundig loopt er een grens door de gemeente 
Kollumerland c.a.. Kollum heeft onder zowel Friese als Groningse invloed gestaan. 

De Sylsterryd wordt in de zestiende eeuw verlegd naar het oosten, het Rechthuis 
wordt gebouwd en de Dwarsryd wordt rechtgetrokken. Hierdoor ontwikkelt Kollum 
zich stedenbouwkundig verder rond het kruispunt van water en Hesseweg. Met 
succes, want Kollum wordt mede door de brede natuurlijke verbinding met zee 
(Dwarsryd of Lune) een regionaal handelscentrum met stedelijke voorzieningen als 
een Latijnse school, gasthuizen en een waag.

Het belang van water neemt af, meer vervoer over spoor en weg

Historisch gezien is de relatie met het water dus groot. De Dwarsryd en later de 
Sylsterryd, de Strobosser Trekfeart en de Kollumer Trekfeart zorgden voor goede 
verbindingen met het achterland en de zee. Als uiteindelijk het vervoer over de weg 
en over het spoor een vlucht neemt, stokt de groei van Kollum. Het dorp ligt opeens 
te afzijdig van het spoor en de autoroute Groningen - Leeuwarden. Daarom ontstaat 
er in de achttiende/negentiende eeuw een belangrijke zuidelijke entree via de weg 
en water langs de Kollumer Trekfeart, naar het dorp. Uit deze tijd zijn ook de 
uitbreidingen Nieuwe Buren, Het oude postkantoor en later de gereformeerde kerk. 
Omdat het water steeds minder belangrijk wordt, verdwijnt het ook: de Dwarsryd 
wordt ingepolderd en er zijn plannen om de Kollumer diepswallen te dempen. 
Uiteindelijk zorgt een functionele afstroom van het Friese boezemwater op het 
Lauwersmeer ervoor dat de diepswallen in het dorp -hoewel smaller en minder 
prominent- blijft.

hoogtekaart Kollum en omgeving
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bebouwd onbebouwd 1850
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Een golfbeweging: water wordt weer belangrijker

Kollum ligt misschien in het ‘hoge noorden’, maar toch ook in het hart van Noord-
Nederland, exact tussen Leeuwarden en Groningen in, aan de poort van Nationaal 
Park Lauwersmeer. De huidige ontwikkelingen om Kollum als aantrekkelijk 
watersportdorp op de kaart te zetten, passen ontzettend goed in de historische 
relatie van dorp met het water. Waar het belang van het water de afgelopen 
eeuwen eerst afnam, neemt het nu weer toe door de watersport. De Sylsterryd kan 
weer een belangrijke blauwe schakel worden tussen het Dokkumer Djip en de 
Strobosser Trekfeart. Aan de Sylsterryd zijn bovendien veel potentieel belangrijke 
watergerelateerde plekken: Kollumer Aldsyl, De Lune, de poldermolen, de 
Diepswallen van Kollum, het Rechthuisplein en de het kruispunt Strobosser 
Trekfeart - Kollumer Trekfeart - De Swadde - Kollumer Kanaal aan de zuidzijde van 
het dorp.

Het is dan ook van belang om de huidige herinrichtingsplannen in een veel groter 
perspectief te plaatsen. Alleen zo ontstaat er de nodige samenhang tussen de 
verschillende (watersport) ontwikkelingen aan en rondom de Sylsterryd. 

Openbare ruimte

Van de stedenbouwkundige structuur van Kollum is veel bewaard gebleven. De 
vrijwel aaneengesloten bebouwingswanden aan de Voorstraat en de Ooster- en 
Westerdiepswal zorgen voor een goed en bijzonder kleinstedelijk centrum in 
Kollum. Toegegeven, er is in de jaren zestig wel veel gesloopt en de grote 
uitbreidingen van de jaren 70 zijn zonder goed stedenbouwkundig plan aangehecht 
aan het bestaande. Daarom verdient met name het gebied rond de Van der Bijhal 
- Willem Lodewijkstraat - Meckemastraat een toekomstbestendige 
stedenbouwkundige visie. De openbare ruimte aan de Sylsterryd werd vroeger 
flexibel en voor economische doeleinden gebruikt. Met name het Rechthuisplein, 
van oudsher een laad- en loskade, veemarkt- en evenementenplein heeft 
momenteel het aanzien van een passief onaantrekkelijk parkeerterrein. Positieve 
ontwikkelingen in de openbare ruimte zijn het hedendaagse gebruik van de Ooster- 
en Westerdiepswal voor evenementen (intocht Sinterklaas, paalzitten, Sail Kollum). bebouwd onbebouwd 2016
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Parkeren
Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig, niet zijnde een fiets, langer dan nodig 

is voor het laten in- en uitstappen van passagiers of voor het laden en lossen van 

goederen. Parkeren is normaliter het sluitstuk van een rit, tocht of vlucht. 

De Ooster- en Westerdiepswal zijn historisch gezien ontworpen om schepen en 
goederen te laten “parkeren” aan of op de kade. De Diepswallen waren een 
transferium waar goederen en mensen werden overgeslagen van water op land. 
De schepen moesten plaatsmaken voor auto’s, wat grote impact had op het 
straatbeeld. Het karakter van de openbare ruimte wordt immers erg bepaald door 
hoe deze wordt gebruikt. Schepen in het water zien er nu eenmaal anders uit dan 
verkeer naast het water.

Parkeer- en vrachtverbod

Gezien de technische staat van de houten walbeschoeiingen is parkeren op de 
Ooster- en Westerdiepswal niet meer verantwoord. Er geldt daarom een parkeer- 
en vrachtverbod. Verkeerskundig is de Westerdiepswal ingericht als 
eenrichtingsverkeer en bestaat deze uit een woonerfgebied (op de hoek bij de 
Roskam), parkeren alleen in de P-vakken en een 30km-zone. Het parkeren in de 
30km zone is toegestaan zolang het overige verkeer niet wordt geblokkeerd. De 
Oosterdiepswal is doodlopend en is tot aan de fiets-voetgangersbrug als 
woonerfgebied ingericht daarna is het een 30km-zone. Door het parkeerverbod 
zijn er slechts drie openbare parkeergelegenheden op de Diepswallen. In de oude 
situatie waren dat er maximaal achttien. Om dit verlies aan parkeervoorzieningen 
te compenseren heeft de gemeente Kollumerland c.a. een tijdelijk parkeerterrein 
aangelegd op het kaatsveld aan de Willem Lodewijkstraat.                                                                       

Conclusie 

Stedenbouwkundige uitgangspunten parkeren Ooster- en Westerdiepswal
- Geen openbaar parkeren op de Ooster- en Westerdiepswal. 

- Auto te gast en autoluw. 

- Beperken van het sluipverkeer over de Westerdiepswal.

- Tijdelijke parkeervoorziening kaatsveld Willem Lodewijkstraat is voor de 

Ooster- en Westerdiepswal niet noodzakelijk.

- Parkeren past niet bij de toekomstige functie van toerisme, watersport en 

verblijven.

- geen parkeergelegenheid op of rond de brug Voorstraat

- De "parkeerschuur" geen onderdeel van het project Ooster- en 

Westerdiepswal.

- Sfeer, karakter en inrichting van de  openbare ruimte vergelijkbaar met Balk, 

Lemmer en Dokkum.
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Parkeerbalans (semi) openbaar omgeving Ooster- en Westerdiepswal  

Als onderdeel van dit onderzoek is een parkeerbalans uitgevoerd. Daarvoor zijn alle 
(semi) openbare parkeervoorzieningen rond de Ooster- en Westerdiepswal 
geïnventariseerd: Willem Lodewijkstraat kaatsveld, Willem Lodewijkstraat 
zwembad, Willem Lodewijkstraat woonflat, Prinsenhof, Diepswallen, De Roskam, 
Rechthuisplein en de Waling Dystrastrjitte. De opnames hebben op drie 
verschillende tijdstippen op dezelfde doordeweekse dag plaatsgevonden om zo een 
representatief beeld van de parkeerdruk te krijgen.

Voor elke parkeervoorziening afzonderlijk zijn de beschikbare en bezette 
parkeervakken geteld. Aanvullend is de afstand van de betreffende 
parkeervoorziening tot een vast punt op de Westerdiepswal gemeten. Deze afstand 
varieert van 36 tot 144 meter. Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de 
Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek CROW beschouwt de 
loopafstand van maximaal 100 meter tussen woning en parkeerplaats als 
acceptabel. Dit komt overeen met een wandeling van 1,5 minuut bij een 
loopsnelheid van 4km/uur. 

Aangenomen kan worden dat voor het zuidelijke deel van de Ooster- en 
Westerdiepswal men meer afhankelijk is van de parkeervoorzieningen aan het 
Rechthuisplein en de Waling Dykstrastrjitte en het noordelijke deel meer gebruik 
maakt van de parkeervoorzieningen aan de Willem Lodewijkstraat.

Totaal aantal 
parkeerplaatsen

in gebruik  
9.00 uur

in gebruik  
12.00 uur

in gebruik  
18.00 uur

118 56 73 79

percentage 47% 62% 67%

Aantallen en oplossing

Aan de Diepswallen bevinden zich 34 woningen waarvan 27 over een eigen 
gebouwde parkeervoorziening beschikken. Zes woningen hebben aanvullend de 
mogelijkheid om te parkeren op het eigen terrein. Het private parkeren gebeurt 
veelal in de oude stegen achter de Diepswallen. Hier hebben kleine 
arbeiderswoningen (de Koloniën) plaatsgemaakt voor parkeergarages. Uit het 
onderzoek blijkt dat met name de eerste rij woningen vanaf de Voorstraat aan de 
Oosterdiepswal geen private parkeervoorziening hebben. Een oplossing voor dit 
probleem kan de afgebrande boerderij aan de Feddesteeg achter de Oosterdiepswal 
- Voorstraat zijn. Hier kan een private parkeerschuur voor bewoners van de 
Oosterdiepswal gerealiseerd worden waarmee alle parkeer- en logistieke 
problemen zijn opgelost.

Westerdiepswal huidige situatie
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referentiebeeld kade Balk

Uit de parkeerbalans blijkt dat er de hele dag voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. Wel is geconstateerd dat rond 18.00 uur in de Willem 
Lodewijkstraat - Westerdiepswal en de toegang naar het parkeren Willem 
Lodewijkstraat woonflat (voor privégarages) intensief wordt geparkeerd (veelal in 
niet aangewezen parkeervakken). De aangelegde parkeervoorziening bij het 
kaatsveld en bij het zwembad zijn dan bijna onbenut. Ook de private 
parkeervoorziening van de Roskam aan de Westerdiepswal is over de gehele dag 
volledig benut. Dit zijn dan ook de parkeervakken dicht bij de Diepswallen. Op dat 
moment zijn er bij de parkeervoorzieningen aan het Rechthuisplein en Waling 
Dykstrastrjitte voldoende parkeervakken aanwezig. 

Conclusie parkeerbalans

Er is voldoende parkeergelegenheid in een straal van 100 meter rond de 
Ooster- en Westerdiepswal. Afstand en gemak hebben grote invloed 
op het gebruik.

Als er niet meer wordt geparkeerd op de Ooster- en Westerdiepswal biedt dit 
kansen voor de openbare ruimte. De auto kan dan weer plaats maken voor schepen. 
Verschillende voorbeelden van vergelijkbare kaden elders zijn onderzocht. Zo is in 
Sloten een museale omgeving ontstaan, in Balk is op de kades ruimte gemaakt voor 
een combinatie van wonen, winkelen, watersport en toerisme. In Dokkum kunnen 
mensen direct aan het water dineren en Lemmer toont haar watersporthart ook, of 
misschien wel juist aan de kades. Wat de meeste voorbeelden gemeen hebben, is 
dat ze uitnodigen om er te zijn, te zitten en te verblijven en dat de auto’s er niet 
langer domineren, maar er te gast zijn.



13

parkeren

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

2

1

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

24
26

9 woningen zonder parkeren

kans parkeerschuur: buiten projectscope

P

P

P

P
P

PP

P

P

P

P

P

P parkeren openbaar t.b.v. Diepswallen

P 6 parkeren eigen perceel

tijdelijke parkeervoorziening

niet nodig voor de Ooster- en Westerdiepswal

geen openbaar

parkeren ivm

eventuele nieuwe

brug 

kansen voor

"parkeerschuur"

geen parkeren

brug Voorstraat

Ooster- en Westerdiepswal autoluw, niet parkeren



14



15

Verbreden Sylsterryd
De Ooster- en Westerdiepswal zijn historisch gezien het industriële hart van het dorp en 
die functie heeft het uiterlijk van de straten en het water bepaald. In de loop van de 
negentiende eeuw neemt de industriële functie af en wordt de woonfunctie aan de 
Diepswallen belangrijker. In deze periode zijn dan ook meerdere royale woonhuizen 
gebouwd. 

Aan de Ooster- en Westerdiepswal stonden belangrijke gebouwen zoals de Waag en het 
Rechthuis. Die laatste vormt de stedenbouwkundige beëindiging van de Diepswallen op 
het kruispunt met de Voorstraat. Er is bewust voor deze plek gekozen voor het Rechthuis, 
hier zorgt de overheid voor toezicht en eerlijke en veilige handel. De Westerdiepswal liep 
voorheen in noordelijke richting verder door. Daar stond, op de schreiershoek, onder 
andere een molen. 

Ooit was de Sylsterryd ruim acht meter breed. De huidige breedte is ter plaatse van de 
Diepswallen gemiddeld vijf meter en daarmee te smal voor (motor)boten om elkaar te 
passeren. Eenrichtingsverkeer is vooralsnog geen optie, omdat in zuidelijke richting de 
vaste Molenkampsbrug geen doorvaart mogelijk maakt. Als er in de Sylsterryd een 
draaimogelijkheid komt, bijvoorbeeld bij het Rechthuisplein of aan de noordzijde van de 
Diepswallen, dan kunnen watersporters wel tot in het centrum komen. 

Conclusie 

Als er weer doorvaart mogelijk moet zijn door het oude centrum van Kollum 
dan moet de Sylsterryd weer verbreed worden. 

Stedenbouwkundige uitgangspunten verbreden Sylsterryd Ooster- en 
Westerdiepswal
- Sylsterryd verbreden naar historisch trace

- Verbreding aan de Westerdiepswal zijde

- Oosterdiepswal uitlijnen met historische kadelijn

- Aanlegvoorziening voor dagrecreatie van motorboten, sloepen en 

salonboten

- Flaneren vanaf de passantenhaven langs de Westerdiepswal 

- Vaste aanlegplaats voor een skutsje o.i.d.

- Terras op of rond de brug Voorstraat

huidig  dwarsprofiel
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Gebruik

Met het verbreden van de Sylsterryd naar het historische tracé worden 
de kaden van gevel tot kademuur ongeveer vijf meter breed. Hierdoor is 
parkeren niet meer mogelijk, dit komt overeen met de visie om parkeren 
niet meer toe te staan op de Diepswallen. Daarentegen wordt het wel 
mogelijk aanlegvoorzieningen (kleine motorboten, sloepen en 
salonboten) voor dagrecreatie in het centrum van het dorp te realiseren. 
Overnachten kan in de passantenhavens of aan het Kollumerkanaal. Voor 
een permanente ruimtelijke kwaliteit wordt er ruimte geboden voor een 
of twee museale schepen met hoge esthetische waarde. 

dwarsprofiel 2e Maaiveld

dwarsprofiel verbreed
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Verblijven 

De werkgroep ziet de Diepswallen voornamelijk als een toekomstige 
flaneer-straat en als looproute van de passantenhaven naar het centrum. 
Vooral op of rond de brug aan de Voorstraat worden mogelijkheden 
gezien voor een terras. Dit is het oude hart, dichtbij horeca, winkels en 
bovendien ruimtelijk het interessantst. 

De Sylsterryd niet verbreden maar een vlonder of tweede maaiveld 
toepassen wordt ook besproken. Lopen en zitten langs het water op het 
niveau van het water is een kwaliteit. In deze situatie is het aanleggen en 
passeren van boten niet meer mogelijk, dit strookt niet met de visie om 
doorvaart door het centrum van Kollum weer mogelijk te maken.

referentiebeeld Nieuwstad Leeuwarden

schets verbreed dwarsprofiel

schets 2e Maaiveld dwarsprofiel
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geprojecteerde loop 1887 (benadering)

huidige afmeting Sylsterryd
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9 m

6m

historisch trace Sylsterryd
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uitgangspunt verbreden Sylsterryd

8,5 m

11,5 m

draaikom

afmeting skûtsje

5m
5 m

mogelijkheid
voor terras

brug Voorstraat

draaikom

kansen Sylsterryd 
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Groenvoorziening
Historisch uitgangspunt 

De kaden van Kollum zijn ontworpen voor het overslaan van goederen vanaf het water 
op het land. Op de kaden komt vanuit dit functionele oogpunt geen groen voor anders 
dan in de grondstrook direct voor de woningen. Deze bomen dienden als zonwering en 
stonden voornamelijk voor de lagere bebouwing (één woonlaag met kap). 
In de huidige situatie is op de Diepswal niet veel groen aanwezig, maar daar is wel 
behoefte aan. Benadrukt wordt dat er in de directe omgeving (tweede orde) 
ontzettend veel groen voorkomt. Dit groen is zelfs van monumentale kwaliteit. Ook 
de private voortuinen geven aanleidingen om meer groen op de Diepswal mogelijk 
te maken. 

Onderhoud & investering 

De gemeente DDFK geeft aan dat het in beschermde dorpsgezichten wel vaker 
voorkomt dat de gemeente de investering en het onderhoud van de leilinden op zich 
neemt als het groen vanuit historisch oogpunt van ruimtelijk belang is. Deze 
constructie kan bezwaren en kritieken van bewoners wegnemen. In de verdere 
uitwerking van het schetsontwerp worden een aantal gewenste posities 
aangegeven voor de leilindes. 

Conclusie 

Als er een groenvoorziening op de Ooster- en Westerdiepswal wordt 
gerealiseerd, dan op de oorspronkelijke private grondstrook voor de 
woningen in de vorm van leilinden.

groenvoorziening dwarsprofiel 2e Maaiveld

groenvoorziening dwarsprofiel verbreed
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groenvoorziening private grondstrook

Water verbreden en geen bomen op de kade

Het dwarsprofiel van de Diepswal is achttien meter en de omsluitende bebouwing is 
qua hoogte vrij fors. Hierdoor ontstaat er een goede stedenbouwkundige ruimte. 
Het opdelen van de Diepswal met een groenvoorziening is vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt niet noodzakelijk. Als de Sylsterryd wordt verbreedt tot 

8,5 meter, is de ruimte op de kade beperkt en zal de stedenbouwkundige ruimte 
bovendien wel worden verdeeld door het water. Het is dan wel erg van belang dat de 
Sylsterryd geen lege vaart wordt. Nogmaals wordt aangestipt dat een esthetisch 
interessant schip voor permanente aanleg van ruimtelijk belang is. 
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groenvoorziening langs kademuur

Water niet verbreden en wel bomen op de kade

Als de Sylsterryd niet breder wordt dan zou er een mogelijkheid zijn om het groen 
aan de kade te plaatsen. Dit groen verdeelt de Diepswallen en begeleid het flaneren 
langs de kade. De Sylsterryd kan dan ongeveer 6,5 meter breed worden. Het levert 
een sfeervol beeld op, maar stedenbouwkundig gezien wordt het zicht op het oude 

Rechthuis belemmerd en wordt de ruimte door het groen verdeeld. Dit strookt niet 
met het historische uitgangspunt. Ook is aanleggen in deze variant niet meer 
mogelijk. Dit is zeker een gemiste kans in relatie tot de visie watersportdorp Kollum. 
Een hybride variant wordt niet geadviseerd. 
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Fiets- voetgangersbrug & brug Voorstraat
De huidige fiets-voetgangersbrug over de Sylsterryd ligt nu in het verlengde van twee 
stegen die niet of nauwelijks aansluiten op de verkeerskundig structuur van Kollum. De 
brug is nu voornamelijk in gebruik (met enige omweg) als routing vanuit het westen van 
het dorp naar het winkelcentrum aan de Mr Andreaestraat en door de huidige bewoners. 
Bij evenementen dient het geregeld als podium. De brug verdeelt de Ooster- en 
Westerdiepswal momenteel in twee stedenbouwkundige ruimten.

Historisch gezien is een brug in het verlengde van de Willem Lodewijkstraat (en de 
toenmalige Brugsteeg) stedenbouwkundig correct. Vroeger was er op deze plek een 
draaibrug van anderhalve meter breed die werd bediend door een brugwachter.

Door een nieuwe brug aan het einde van de Ooster- en Westerdiepswal ontstaat er weer 
één stedenbouwkundige ruimte en neemt de centrumkwaliteit toe. Verkeerskundig sluit 
een brug op deze positie beter aan in de routing richting het winkelcentrum aan de Mr 
Andreaestraat. Met de komst van de nieuwe driepoot-fietsbrug bij de passantenhaven is de 
verkeerskundige noodzaak van een nieuwe fiets- voetgangersbrug over de Diepswal sterk 
verminderd. Bovendien is er op de kade feitelijk geen ruimte voor een prettig fietsbare 
helling. Een voetgangersbrug, die voetgangers eventueel ook met de fiets aan de hand 
kunnen gebruiken, sluit beter aan bij de verkeerskundige situatie. 

de houten draaibrug Diepswal Kollum

Conclusie 

De nieuwe fiets-voetgangersbrug realiseren op zijn historische 

positie in het verlengde van de Willem Lodewijkstraat. 

Stedenbouwkundige uitgangspunten positie 
fiets-voetgangersbrug

- voetgangersbrug op historische positie 

- vaste hoge brug, Dm-vaarklasse 

- voetgangersbrug met mogelijkheid voor fietsers om fiets aan de 

hand te nemen

- Flaneren vanaf de passantenhaven langs de Westerdiepswal
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wandwerking,
beëindiging Ooster-
en Westerdiepswal

wandwerking,
beëindiging  

Voorstraat

huidige fietsvoetgangersbrug verdeeld de Ooster- en Westerdiepswal



27

vaste voetgangersbrug op historische positie

 draaibrug op historische positie

Een voetgangersbrug kan de Sylsterryd een meer besloten karakter 
geven. De werkgroep geeft de voorkeur aan een vaste hoge brug. Deze is 
ruimtelijk interessanter,  vormt geen barrière voor boten naar het 
centrum, er is geen bediening noodzakelijk en er wordt minder 
onderhoud verwacht. 

Een grote stedenbouwkundige en verkeerskundige kans en uitdaging ligt 
in de route tussen passantenhaven en Westerdiepswal. Hierdoor wordt 
de Diepswal weer de voordeur van het dorp zoals het ooit was. De 
flaneerroute vanaf de passantenhaven zou dan doorgetrokken kunnen 
worden langs het water via de Prinsenhof naar de Westerdiepswal en de 
Voorstraat.

Vaste brug Voorstraat

De nieuwe brug in de Voorstraat heeft een sleutelpositie in de ambitie 
van Watersportdorp Kollum om doorvaart (Cm-klasse) weer mogelijk te 
maken door het dorp. De huidige uitvraag herinrichting Ooster- en 
Westerdiepswal voorziet alleen in het vervangen van het huidige 
brugdek en leuningwerk, vaarklasse F. 

Onderzocht is of de vaarwegklasse Cm / Dm mogelijk is voor de brug aan 
de Voorstraat. Dit zou in de praktijk betekenen dat er een vrije 
doorvaarhoogte van 2,5 tot 3 meter onder de brug aanwezig moet zijn 
met een doorvaartbreedte van 4 meter. De huidige doorvaart van de brug 
in de Voorstraat is 1,73 meter hoog. Het huidige landhoofd is momenteel 
4 meter breed en heeft aan de Oosterdiepswal een sprong van 80cm 
onder de brug. 
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Stedenbouwkundig en historisch gezien is een verhoging van de brug in de 
Voorstraat niet wenselijk. Er ontstaat dan een forse bolling die het zicht in de 
Voorstraat ontneemt. Bovendien ontstaan er technische problemen met de 
aanloophellingen (4%), die te hoog uitkomen bij de vensterbanken en voordeuren 
van de diverse panden aan de Voorstraat. Daarnaast is de diepgang van de 
Sylsterryd tussen het Rechthuis en de bloemenzaak mogelijk een probleem. Hier is 
in het verleden een betonplaat op de bodem van de Sylsterryd gestort. Daarnaast 
bestaat er grote twijfel bij bewoners over de waterverplaatsing (druk en zuiging) 
van grote motorboten tussen het Rechthuis en de bloemenzaak.

Dm klasse (doorvaart 2,5m hoog) brug Voorstraathuidige situatie brug Voorstraat

Conclusie 

De brug in de Voorstraat verhogen naar een vaarklasse E, dit betekent een 
minimale doorvaarthoogte van 2 meter, passend bij dagrecreatie van kleine 
motorboten, sloepen en salonboten. De landhoofden van de brug in de 
Voorstraat en de doorvaartbreedte dienen nader onderzocht te worden. 
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14

NIEUWE
"3 POOT" BRUG

historische positie
draaibrug

fietsverbinding
noodzakelijk?

kansen voor 
flaneerroute

verkeerskundige situatie fiets- voetgangersbrug
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Karakter en materialisering Conclusie 

Het ontwerp voor de kade, de bruggen en materialen op de 
Ooster- en Westerdiepswal dienen aan te sluiten bij de 
historische context zonder te vervallen in historiserende 
architectuur en materialisering. Nieuwe ontwerpen en 
materialen kunnen goed passen in deze omgeving als zij 
zorgvuldig en in balans zijn met het oude. 

Stedenbouwkundige uitgangspunten karakter en materialisering
- historische context uitgangspunt voor karakter en 

materialisering

- sljocht behouden en versterken, bestraten met "geeltjes"

- bruggen slank en elegant met zwart stalen balustraden

- brug "momentum" op de Voorstraat versterken 

- verblijfsplek op of rond de brug in de Voorstraat

- gemetselde kaden,  geel, met een sloof van natuursteen

- kleur van de bestrating terughoudend als bestaand                 

De kade is historisch in een aantal zones verdeeld, die ook in de huidige situatie 
nog grotendeels aanwezig zijn. De verdeling is als volgt: een private grondstrook 
tegen de woningen, veelal gemetseld met geeltjes en omheind met een zwart 
stalen sierhekwerk geplaatst op natuursteen blokken, een looppad de sljocht van 
geeltjes en aansluitend de kade geplaveid met kinderkopjes. Het geheel werd door 
de gemetselde kademuur (geel), zonder sloof, beëindigd. De kleurstelling was 
terughoudend en in balans met zijn omgeving. De leilinden in de private 
grondstrook zorgden voor groen. Straatlantaarns en aanlegvoorzieningen zijn in 
de kade, net achter de kademuur gesitueerd.

De huidige opbouw is niet veel anders en er zijn veel historische sierhekwerken 
bewaard gebleven. De sljocht is nog aanwezig, maar breder en met nieuwe 
straatstenen uitgevoerd. Door het versmallen van de Sylsterryd is er een extra 
zone aan de kade toegevoegd. De kade is nu bestraat met rode straatstenen, de 
gedempte zone van de Sylsterryd (bestemd voor parkeren) is bestraat met de 
kinderkopjes. Ook nu zijn er terughoudende kleuren toegepast. Er zijn geen 
straatkolken aanwezig maar er wordt direct afgewaterd op de Sylsterryd. Dit zorgt 
voor de nodige problemen en verzakkingen net achter de huidige kademuur.

De brug op de Voorstraat was rond 1900 smal. De gebogen, geornamenteerde 
zwartstalen balustraden zorgden voor hiërarchie tussen Voorstraat en Diepswal. 
De opbouw was toen vermoedelijk een van stalen liggers en een houten dek met 
gemetselde landhoofden.  Rond 1940 neemt het verkeer toe en wordt de brug 
aanzienlijk breder,  mét de voetpaden op de brug. De brug is uitgevoerd in beton 
met gemetselde balustraden. De huidige bruggen zijn uitgevoerd met wit houten 
balustraden, wat een landelijke uitstraling heeft. Ook de houten kademuren 
versterken dat karakter, wat eigenlijk geen recht doet aan de historische context. 
Opvallend is dat de brug en omgeving er op alle oude foto’s leeg uitziet, als schril 
contrast met de huidige situatie.
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Principe bestrating Diepswal
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Materialisering: 

Voor de kaden van de Diepswallen in Kollum wordt uitgegaan van een 
gemetselde kade. Historisch is dit correct en het sluit goed aan bij de 
ambitie van Kollum zich als watersportdorp te profileren. De gemetselde 
kade geeft aan dat dit een prominente ruimte in het dorp is, dichtbij het 
centrum. 

Er wordt gedacht aan een natuurstenen afdekker (sloof) die de belijning 
van de Sylsterryd extra benadrukt. Hierdoor ontstaat een duidelijke 
overgang tussen kade en kademuur. De kleur van het metselwerk is 
gezien de historische context geel. Voor de bestrating wordt uitgegaan 
van het zoveel mogelijk hergebruiken van de bestaande bestrating. De 
sljocht wordt in oude geeltjes uitgevoerd om zo het contrast tussen oud 
en nieuw te versterken. 

Karakter: 

Het karakter van de bruggen moet aansluiten bij de kleinstedelijke 
context van Kollum. De brug in de Voorstraat wordt uitgevoerd met 
ontworpen zwart stalen balusters (zover er geen technisch- en 
verkeerskundig beperkingen zijn) en met een verblijfsplek op of rond de 
brug. De brug in het verlengde van de Willem Lodewijkstraat wordt 
uitgevoerd als een vaste brug, elegant, slank en als familie van de brug in 
de Voorstraat. 

                         

referentiebeeld IPV Delft Broekhuizen (slank en rank)

referentiebeeld IPV Delft Hilgedagbrug (slank en rank)
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