
wegen
TYTSJERKSTERADIEL ONTFERMT ZICH OVER OUDE KLINKERWEGE

Oude wegen zijn evengoed cultuurhistorische monumenten als

bijvoorbeeld oude dorpskernen of boerderijen. Onder dit motto

worden sinds enkele jaren in de gemeente Tytsjerksteradiel oude

klinkerwegen die nog grotendeels hun oorspronkeKjk karakter hebben

behouden, zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Boyendien

probeert de gemeente met subsidies en veel praten de omwonenden

te stimuleren hun historische huizen te restaureren en hun tuinen

van zoveel mogelijk oorspronkelijke beplanting te voorzien.

De auteur is student Nederlands/journalistiek.

Veel wegen die ooit van dorp naar dorp door het landschap meanderd
zijn in de loop van de jaren verbreed en rechtgetrokken. De oorspron
lijke klinkers zijn onder een dikke asfaltlaag verdwenen. De toenemer
verkeersdruk en het feit dat de kortste verbinding tussen twee pun'
een rechte lijn is, zijn hier de oorzaken van. Er zijn echter nog v
binnenweggetjes die grotendeels aan de modernisering zijn ontsne
veelal omdat ze slechts een beperkte ontsluitingsfunctie hebben, l
voorbeeld hiervan is het Noordermeer, dat ten westen van Berg
langs de weilanden slingert. In de bebouwde kom heet deze w
Schoolstraat. Op de kaart van Schotanus uit 1718 is deze weg al zichtb;
Sinds die tijd is de loop van het traject niet veranderd. Tot voor k
waren op sommige plaatsen bepaalde gedeelten voorzien van asfal
betonklinkers, maar voor het grootste deel dienden de oorspronkeli
klinkertjes nog als bestrating.

GEEN NOSTALGIE

Twee jaar geleden is een begin gemaakt met herstel van het oorspr
kelijke karakter. 'We brengen de samenhang terug door langs de gen
weg dezelfde materialen te gebruiken; aldus Jan Doede Niemei
directeur van de sector Gemeentelijke Ontwikkeling en Werken van
gemeente Tytsjerksteradiel. Het uitgangspunt van het herstel is
profiel en materiaalgebruik uit de tweede helft van de vorige eei
toen dit soort wegen voor het eerst werd verhard. Dit betekent dat
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en met asfalt en betonklinkers vervangen zijn door klinkers. De hoge
arnpalen die zich ov&r de weg bogen zijn vervangen door een meer
ïeiden soort, met rechte palen. In de Schoolstraat zijn tevens de
ijrs aangepast. De grove stoepranden en de bekende grijze stoep-
; zijn verbannen. Daarvoor in de plaats zijn bescheiden randjes en
rwetse' klinkers aangebracht.

eijer benadrukt dat er niet gekozen is voor nostalgie. 'We hebben
stgeen ouderwetse lantaarns uitgezocht. De gemeente wil de functie
'e weg benadrukken. Bij een weg als deze horen een bepaalde
tte en bepaalde materialen. Die willen we terugbrengen.'
erstel heeft in het bijzonder aan de Schoolstraat als aanzet gediend
de omwonenden om hun historische huizen te restaureren. De
ente heeft veel overleg gevoerd met de bewoners. Bovendien
5 zij subsidies beschikbaar.

t herstel van het Noordermeer en de Schoolstraat moest Niemeijer
compromissen sluiten. Op sommige plaatsen diende het verkeer
irden afgeremd door verkeersdrempels. Daarnaast moesten op
tige plekken paaltjes op de stoep worden geplaatst voor de veiligheid
ï illegaal parkeren tegen te gaan. 'Daar hebben we gelukkig nog wat
't gebied van vormgeving kunnen doen door de paaltjes niet strak
n rijtje te zetten.'

uiterst links: De Nieuwstad in Burgum is gerestaureerd met
in achtneming van cultuurhistorische aspecten

rechts: Nieuwe klinkers in een oude weg in Burgum
foto's: Ton Broekhuis

NAUWELIJKS EXTRA GELD

De aandacht die dit soort wegen bij de gemeente Tytsjerksteradiel krijgt,
is in Nederland opmerkelijk. 'Wegen op dijken worden nog wel eens als
cultuurhistorische elementen beschouwd, maar aandacht voor oude
klinkerwegen kom je weinig tegen', weet de directeur. Een ander bijzonder
element van dit project is dat er nauwelijks extra geld voor is uitgetrokken.
'Alle afdelingen binnen onze gemeente weten welke wegen zullen worden
hersteld. Als er iets vernieuwd moet worden, wordt alvast met de nieuwe
situatie rekening gehouden.'

GEEN CONIFEREN

Tytsjerksteradiel zet zich niet alleen in voor restauratie van de wegen.
Er wordt ook getracht oude weggetjes te behouden. Bij de uitbreiding ten
noorden van Bergum is dit goed gelukt. De nieuwbouw is overwegend
langs de eeuwenoude landweggetjes geplaatst. De gemeente heeft ook hier
veel overleg met de bewoners gepleegd om de oorspronkelijke situatie
zoveel mogelijk te handhaven. Hierdoor zijn veel oude bomen en heggen
blijven staan. Bovendien zijn veel beuken- en meidoornhagen geplaatst
die dienst doen als erfafscheiding. Niemeijer: 'In veel gevallen heeft de
gemeente de hagen, die door de bewoners worden onderhouden, op eigen
kosten geplaatst. Hierdoor zijn er gelukkig weinig heggen met coniferen
meer te bekennen.'
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