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HET DORP WORDT WEER DORP
Van april tot en met juni 2015 heeft een werkgroep
bestaande uit bewoners van Peins plannen
opgesteld voor een veilig en leefbaar Peins. De
gemeente heeft de planvorming gefaciliteerd,
maar de plannen zijn zoveel mogelijk voor en
door het dorp bedacht. Tijdens de eerste goed
bezochte dorpsavond hebben de inwoners
nuttige input gegeven over de situatie in hun
dorp; verkeersonveilig en weinig aantrekkelijk zo
luidde de conclusie. Vervolgens hebben we met
de werkgroep tijdens drie avonden stapsgewijs
gewerkt aan een ontwerp voor een mooi en veilig
Peins. Met de plannen maken we van het dorp
weer een dorp.

Kerkplein in
klinkerverharding
oude kasseien als
loper naar de ingang
strook van graskeien
langs Zweinserweg
verbreding molgoot
tbv parkeren

Gemaakte stappen in het schetsproces:
8 april: input verzamelen op algemene dorpsavond
20 april: 1e werkgroep - bespreken uitkomsten dorpsavond en
vastleggen gezamenlijke doelen
18 mei: 2e werkgroep - bespreken en bijstellen 1e schetsideeën
1 juni: 3e werkgroep - bespreken aanzet schetsplan en financiële
check
8 juni: presentatie van de schetsplannen door de werkgroep op de
algemene inloopavond
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ENTREE
Duidelijk markeren van de drie
dorpsentrees in eenzelfde vorm;
minder uw vaart, u rijdt het dorp
binnen!

PEINS

PEINS

oanpakke & opknappe

PEINS

ENTREES, AANLOOPSTRATEN EN DORPSKERN
Uit de algemene dorpsavond bleek dat veel
bewoners van Peins de hoge snelheden van het
autoverkeer door het dorp als groot knelpunt
ervaren; er wordt door de straten en de bochten
gescheurd. De snelheid beperkende maatregelen
die er zijn, halen weinig uit. Daarnaast vonden
veel bewoners dat Peins een weinig dorpse
uitstraling heeft en de historische dorpskern
niet goed herkenbaar is. Ook is het onduidelijk
wanneer je het dorp binnenrijdt. Verspreid door
het dorp zien we verschillende verkeersremmende
ingrepen, verschillende profielen en verschillende
dorpsentrees. Oftewel, weinig samenhang.

AANLOOPSTRAAT
De drie aanloopstraten naar
de dorpskern op eenzelfde
manier inrichten die zowel
snelheidsvertragend als mooi is.

PEINS

KERN
De dorpskern opnieuw inirichten
en weer herkenbaar maken als
dorpskern, waar mensen met
aandacht en zorg doorheen rijden.

PEINS

KWELDERWALLENLANDSCHAP
Peins is onderdeel van het kwelderwallenlandschap in Westergo. Dit wordt en werd
gekenmerkt door een ketting van terpen, de latere dorpen, op de hoger gelegen
kwelderwallen. Peins is onderdeel van een wal die zich uitstrekt van Slappeterp via Franeker
naar Harlingen. Van oudsher was de oost-west verbinding dan ook de belangrijkste. Later zijn
daar ook noord- zuidverbindingen (tussen de verschillende kwelderwallen) bij gekomen.

We onderscheiden drie verschillende gebieden;
de entrees, de aanloopstraten en de historische
dorpskern. Voor elk gebied hebben we een
principe-oplossing bedacht die op de verschillende
plekken in het dorp herhaald wordt en daardoor
beter herkenbaar zijn. Hierdoor is het voor de
verkeersdeelnemers duidelijk dat ze zich in de
bebouwde kom bevinden en dat ze op bepaalde
pleinen en kruisingen extra voorzichtig moeten zijn.

WEGENSTRUCTUUR
De huidige T- structuur in Peins is nog relatief jong. Zo liep de doorgaande route
van Slappeterp naar Schalsum lange tijd nog via de oude Dorpsstraat en de
Kerkstraat. De kerk had toen nog een duidelijke centrale plek in het dorp, aan de
kruising. De weg tussen Ried en Schalsum liep vroeger via het noordelijk deel van de
Dorpsstraat. Ook dit is veranderd bij de komst van de T-structuur.

1849
1718

DORPSKERN
In de loop der jaren is de wegenstructuur de historische dorpsstructuur gaan
overheersen. Met het vervangen van de oude wegen naar de huidige T-structuur is
de historische logica verdwenen en mist het dorp een zwaartepunt.
1932

2014
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“Verkeersdeelnemers
weten door de inrichting beter wat er van
hun wordt verwacht.”

DETAIL DORPSHUISPLEIN

PEINS

DETAIL STRAATPROFIEL

oanpakke & opknappe
Rijloper in asfalt met verbreding in graskei

VEILIG EN MOOI
Met de herinrichting bereiken we meerdere
doelen. We verlagen de snelheid en verhogen
de oplettendheid van de weggebruikers. Dit
doen we met ingrepen en maatregelen die het
dorp tegelijkertijd ook mooier maken. Borden en
drempels vermijden we daarbij zoveel mogelijk.
In plaats daarvan zoeken we naar ingrepen die
passen in de kleinschaligheid en uitstraling van de
dorpse omgeving.

Molgoot in klinkerverharding als optische versmalling

DETAIL KERKPLEIN

DETAIL MEESTER FRANKSTRAAT

De entrees van het dorp worden voorzien van
duidelijke overgangen in een klinkerverharding.
Daar waar dat past, worden versmallingen
aangelegd.
De aanloopstraten richting de dorpskern worden
aan weerszijden voorzien van een klinkerstrook en
een verhoogde band. Dit zorgt voor een optische
versmalling waardoor verkeer langzamer zal rijden.
Bij de kerk en het dorpshuis worden pleintjes
aangelegd met weinig verkeersstructurerende
maatregelen. Dit verhoogt de oplettendheid van de
weggebruikers en verlaagt daardoor de snelheid.
Deze ‘dielde romtes’ passen goed bij het mooie
historische karakter van de oude dorpskern en de
kerk. Bij het dorpshuis ontstaat zo meer ruimte
voor ontmoeting en activiteiten (bijvoorbeeld
tijdens de feestweek of met een dorpsbarbecue).

“Een mooie inrichting
nodigt uit tot
mooier gedrag!”
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