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Lichtmasten

Lichtmasten

Voorbij brug parkeerzone 
instellen (alleen in de 
vakken parkeren)

Vanaf Kameleonboerderij 
parkeerzone instellen 
(alleen in de vakken par-
keren)

Betonnen zitrand met 
beplanting bij fitness-
terreintje

Rijloper op pleinen geac-
centueerd met afwijkende 
verharding op de randen

Bestaande 
bomen

Bestaande 
bomen

Extra lichtmast bij in-
gang Kameleon-terrein

Strook fiets-
parkeren

Boarnsterhim-boom 
wordt iets verplant
Met nieuwe bank rond-
om  (hout+metaal)

Houten bank en 
afvalbak scheiden 
parkeren van plein

Brievenbus, diverse beweg-
wijzering en Kameleonboot 
opnieuw geordend op de hoek

Parkeerstrook blijft op zijde 
Kameleon

Gele en rode baksteenverhar-
ding passend bij noordelijk deel
Buorren

Gele en rode baksteen-
verharding passend bij 
noordelijk deel Buorren

Rijloper op pleinen geac-
centueerd met afwijkende 
verharding op de randen

Twee grote bomen worden 
vervangen door drie kleine 
sierbomen
Met vaste nieuwe houten 
bank rondom

Betonnen zitrand met be-
planting bij achterzijde 
Harbour Club (uiteinde ge-
dempte deel watergang)

Betonnen zitrand met 
beplanting bij Café Ze-
venwouden (uiteinde ge-
dempte deel watergang)

Voorbij bushalte parkeer-
zone instellen (alleen in de 
vakken parkeren)

TERHERNE CENTRUM - HERINRICHTING
Definitief Ontwerp - november 2018

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. ontwerp 
getoond op de inloopavond van 9 april 2018:
• plein voorzijde dorpshuis ook meegenomen 

in het ontwerp
• parkeerstrook supermarkt blijft aan zijde 

Kameleon
• ondergrondse afvalbakken verplaatst naar 

Koailân-Grintdyk
• meer makkelijk te verwijderen meubilair ten 

behoeve van evenementen
• meer parkeergelegenheid aangegeven
• extra lichtmast bij donker deel openbare 

ruimte bij Kameleonboerderij

Aanwezige par-
keervakken wor-
den opnieuw 
vormgegeven

Vanaf dorpshuis-
plein parkeerzone 
instellen (alleen 
in de vakken par-
keren)

Nieuwe houten bank 
rondom kastanje
Waterpomp blijft op 
huidige plek
Drie extra parkeer-
plekken

Plein ingericht met verwijderbare 
houten banken
Boom naast snackbar gekapt
Boom midden plein gehandhaafd 
in groenvak

Huidige bestrating 
tussen plein en brug 
opnieuw netjes straten

Ondergrondse containers krijgen 
ten noorden brug nieuw plekje bij 
verzamelterreintje Koailân-Grintdyk


