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KOLLUM
WATERSPORT CENTRAAL
TROTS OP WAT IS BEREIKT 
ENTHOUSIAST OM DOOR TE PAKKEN

 Een nieuwe 
voetgangersbrug 
over de Sylster Ryd 
ten noorden van de 
Meckamabrug.

 De Meckamabrug is 
verhoogd.

 Het eiland in de 
Sylster Ryd een 
nieuwe vorm.

 Een driepuntsbrug 
verbindt het eiland 
aan twee zijden.

 Bij Meckama nieuwe 
aanlegplaatsen.

 Verbeterde 
fi etsverbinding 
Vogelbuurt - 
winkelcentrum.

 Het “kaatsveld” ten 
zuiden van de haven.

 De beschoeiingen 
zijn vervangen zodat 
ze geschikt zijn om 
bootjes aan te 
leggen.

 Het vernieuwde park 
ten oosten van de 
aanlegplaatsen.

Reeds
gerealiseerd

‘Van buiten word je beter’: een natuur-
lijke en groene omgeving heeft een 
positieve uitwerking op de gezondheid 
van mensen. Naast dat groen bijdraagt 
aan omgevings- en luchtkwaliteit 
nodigt het uit tot een gezondere 
leefstijl zoals een ommetje maken of 
de fi ets pakken. Kollum ziet en pakt de 
koppelkans door het ruimtelijk verbin-
den van het kindcentrum, de campus 
Kollum en de Groene Long volgens 
principes van de Healing Environment.

Historie geeft invulling aan de identiteit 
van een plaats. De Ooster- en Wester-
diepswal liggen in het hart van het dorp 
en hebben historische kwaliteiten. Deze 
kwaliteiten worden sterker beleefbaar 
voor waterrecreanten die de vaarroute 
door het centrum van Kollum varen. Zo 
worden de zichtlijnen naar de Rood-
baardtuin hersteld en de relatie tussen 
het water en de wallen versterkt.

De trend in horeca en retail is ‘blurring’; 
vervagen van de grenzen tussen winkels 
en horeca. In de interieurwinkel kan je 
ook lekker lunchen en in het restaurant 
koop je een fl esje wijn. Het Rechthuis-
plein leent zich als locatie voor het 
ontwikkelen van gecombineerde horeca 
en winkelfunctie. De bezoekers fl ane-
ren vanuit het centrum naar een zonnig 
terras: De Friese Waterfronten kennen re-
latief weinig zongeoriënteerde terrassen.

Winkels en horeca, markante plekken 
en openbare oevers zijn sterke com-
binaties in watersportkernen. Kollum 
heeft diverse locaties met een uitno-
digende sfeer. Deze plekken wordt 
het water sterker beleefbaar gemaakt 
vanuit de Voorstraat. Daarbij is tevens 
de ambitie de Kerkstraat meer in de uit-
straling en beleving  van de Voorstraat 
te ontwikkelen.

Plaatsen gelegen aan zee of rivieren zijn 
van oudsher plekken waar functies bij 
elkaar komen; handel, voorzieningen, 
wonen en werken. Bij Meckama State 
vindt een inspirerende verbinding 
plaats van zowel generaties als 
doelgroepen.

Waar water en land elkaar ontmoeten, 
gebeurt wat. In de oude dagen stond 
daar vaak op zo’n plaats een leugen-
bankje voor de beste schippers aan de 
wal. Ook nu nodigt het uit om te ont-
wikkelen tot een centrale ontmoetings-
plaats in een nieuw jasje. Van leugen-
bank naar chillplek voor jong en oud

Shared Space staat voor multifunctio-
neel gebruik van de ruimte. Een Toeris-
tische Top stelt een aantrekkelijke infor-
matieve overstapplek voor recreatieve 
vervoersmiddelen centraal. In Kollum 
komt dit samen. Met het heringerichte 
kaatsveld en de groen blauwe ontmoe-
tingsplek is deze Shared Space-TOP 
editie straks te typeren als een aantrek-
kelijke passeer- en verblijfsplek.

Veel watersporters willen aanleggen 
voor hun dagelijkse boodschappen of 
een kort bezoek. Gastvrije toeganke-
lijke aanlegplekken dichtbij en goede 
routes naar het centrum zijn daarbij van 
primair belang.

Healthy living and 
happy learning

Chillen daar waar 
groen en blauw 
elkaar ontmoeten

Aantrekkelijke entrees 
en herkenbare routes

Verbinden door 
vermengen van functies

Herstellen van de 
historische kwaliteiten

Gastvrije ‘Blurring’ op 
het Rechthuisplein

Shared Space 
TOP editie

Wat we nog willen 
aanpakken:
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Centrum Kollum meer 
water uitademenen
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Met de handen inéén:
Activiteiten Platform Kollum, 
HIM OndernemersVereniging Kollum, 
Vereniging Plaatselijk Belang, 
Noorderbreedre Meckama State, 
Watersportvereniging Kollum,
Gemeente Kollumerland.
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DE BASIS IS GELEGD... NU PAKKEN WIJ HET VERDER OP!

| Meckama State

MET DE HANDEN INÉÉN
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Chil
lax aan de waterkant
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